
 

รายละเอยีดโครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณรายจา่ย งบประมาณแผน่ดนิ 

(งบประมาณแผน่ดนิ) 



 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คณะครุศาสตร์    รหัสโครงการ 6101000002 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงานทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะครุศาสตร์มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์/จัดหาเพ่ิมเติม เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นและผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจซึ่งสอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้เพ่ิมพูนทักษะและความรู้จากการใช้อุปกรณ์
เพ่ือการเรียนการสอน  
2. เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์มีคุณภาพสูงขึ้น 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามารับบริการคณะครุศาสตร์ 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 8 รายการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 3,303,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชีว้ดัของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบจอฝัง ตัว 13 
   2. เก้าอี้เลคเชอร์ ตัว 265 
   3. ครุภัณฑ์ห้องประชุม 20 ที่นั่ง ชุด 1 
   4. เครื่องพิมพ์ส าเนาดิจิตอล เครื่อง 1 
   5. ชุดอุปกรณ์สร้างเสริมสุขภาพ ชุด 1 
   6. สื่อการสอนสังคมศึกษาและหน้าที่พลเมือง ชุด 1 
   7. กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 96 นิ้ว เครื่อง 10 
   8. เครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็น ขานด 2 ก๊อก เครื่อง 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.

61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 1. โต๊ะคอมพิวเตอร์

แบบจอฝัง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตค60-30กย61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบจอฝัง 13ตัวๆ
ละ30000.- 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 390000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบจอฝัง ราคา 30000 จ านวน 
13 ตัว รวมเป็นเงิน 390,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 390,000.00 บาท 

390,000.00 390,000.00 0.00 0.00 0.00 

 2. เก้าอี้เลคเชอร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตค60-30กย61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เก้าอี้เลคเชอร์ จ านวน 265 ตัวๆละ
1300.- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 344500 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เก้าอี้เลคเชอร์ ราคา 1300 จ านวน 265 ตัว รวม
เป็นเงิน 344,500.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 344,500.00 บาท 

344,500.00 344,500.00 0.00 0.00 0.00 

 3. ครุภัณฑ์ห้องประชุม 
20 ที่นั่ง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตค60-30กย60 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์ห้องประชุม 20 ที่นั่ง 
จ านวน 1 ชุดๆละ450,000.- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์ห้องประชุม 20 ที่นั่ง ราคา 450000 
จ านวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 450,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 450,000.00 บาท 
 

450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.

61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 4. เครื่องพิมพ์ส าเนา

ระบบดิจิตอล 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตค60-30กย61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล 1 
เครื่องๆละ180,000.- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ราคา 180000 
จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 180,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 180,000.00 บาท 

180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 

 5. ชุดอุปกรณ์สร้าง
เสริมสุขภาพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตค60-30กย61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ชุดอุปกรณ์สร้างเสริมสุขภาพ 
จ านวน 1 ชุดๆละ 490,000.- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดอุปกรณ์สร้างเสริมสุขภาพ ราคา 490000 
จ านวน 1 ขุด รวมเป็นเงิน 490,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 490,000.00 บาท 

490,000.00 490,000.00 0.00 0.00 0.00 

 6. สื่อการสอนสังคม
ศึกษาและหน้าที่
พลเมือง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตค60-30กย61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : สื่อการสอนสังคมศึกษาและหน้าที่
พลเมือง จ านวน 1 ชุดๆละ197,000.- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 197000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. สื่อการสอนสังคมศึกษาและหน้าที่พลเมือง ราคา 
197000 จ านวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 197,000.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 197,000.00 บาท 

197,000.00 197,000.00 0.00 0.00 0.00 

 7. เครื่องท าน้ าร้อน-น้ า
เย็น แบบต่อท่อ ขนาด 
2 ก๊อก 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตค60-30กย61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อ
ท่อ ขนาด 2 ก๊อก จ านวน2เครื่องๆละ26,000.- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 
ก๊อก ราคา 52000 จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
52,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 52,000.00 บาท 

52,000.00 52,000.00 0.00 0.00 0.00 

 8. กระดาน
อิเล็กทรอนิกส์ 96 นิ้ว 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตค60-30กย61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ 96 นิ้ว 
จ านวน10แผ่นๆละ120,000.- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 96 นิ้ว ราคา 120000 
จ านวน 10 แผ่น รวมเป็นเงิน 1,200,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 1,200,000.00 บาท 

1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 3,303,500.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) 
หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2560 ป ี2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.
60) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–ม.ีค.

61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 ม.ิย.

61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61–ก.ย.

61) 
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบจอฝัง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบจอฝัง ตัว 13.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. เก้าอี้เลคเชอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เก้าอี้เลคเชอร์ 265 265.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
3. ครุภัณฑ์ห้องประชุม 20 ที่นั่ง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ห้องประชุม 20 ที่นั่ง ชุด 450000.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
4. เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล เครื่อง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
5. ชุดอุปกรณ์สร้างเสริมสุขภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดอุปกรณ์สร้างเสริมสุขภาพ ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
6. สื่อการสอนสังคมศึกษาและหน้าที่พลเมือง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สื่อการสอนสังคมศึกษาและหน้าที่

พลเมือง 
ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
7. เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อท่อ 
ขนาด 2 ก๊อก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อท่อ 
ขนาด 2 ก๊อก 

เครื่อง 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ รายการ 2.00 0.00 0.00 0.00 
8. กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 96 นิ้ว ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ 96 นิ้ว แผ่น 10.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ ประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์    รหัสโครงการ 6101000005 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.27 โครงการยกระดับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.5) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน/ส านัก และมหาวิทยาลัย อยู่ใน

ระดับดี 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ นอกจากนั้นส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้จัดท า
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ซึ่งการด าเนินงานประกันคุณภาพมีความจ าเป็นที่หน่วยงาน
ต้องมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะท าให้การประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กร หน่วยงานมีคุณภาพ 
นอกจากนั้นศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันและความยั่งยืน
ของคณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และน าไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคมรวมทั้งสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้คณะเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการ
แข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความต้องการของตลาดแรงงานที่
มีแนวโน้มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งเกิดการเปิด
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ประเทศของประเทศไทย ท าให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง อย่างต่อเนื่องในมิติที่หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน การท าวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านภาษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวท าให้การจัดพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน
และต่อเนื่อง 

คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร 
คณะครุศาสตร์ สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะครุศาสตร์เชื่อว่ากิจกรรม
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ในการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความสามารถ ในการแข่งขันและความยั่งยืนในที่สุด 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ 

2.เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
3.เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ 
4.เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนความเข้าใจ ในกลไกและเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ 
5.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกันคุณภาพได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์และบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย 
 
6. วิธีการด าเนินงาน อบรม/ไปท าความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7. ระยะเวลา วันที ่01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 180,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชีว้ดัของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ คน 15 
   2. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพภายใน คน 120 
   3. การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา คน 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกลไกและเกณฑ์การประกันคุณภาพ ร้อยละ 85 
   2. บุคลากรมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 39 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 19 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 17 
   4. ไตรมาส 4 ร้อยละ 26 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.

61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 1. เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตค2560-30กย2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช่สอย 
40000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

 2. การตรวจสอบและประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตค2560-30กย2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 
39600 บาท 
ค่าใช้สอย 54700  บาท 
ค่าวัสดุ 41700 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,000 บาท 

136,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 46,000.00 

 3. การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
ให้กับนักศึกษาภายใน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตค2560-30กย2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 
1800 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม/ 
ค่าอาหาร ฯลฯ 2200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4000บาท 

4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 

รวม 180,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง   

 
13. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2560 ป ี2561 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.60–
ธ.ค.60) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–
ม.ีค.61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 
ม.ิย.61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61–
ก.ย.61) 

1. เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เสริมสร้างเครือข่ายการประกัน
คุณภาพ 

คน 15.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกลไก
และเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายในและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

คน 120.00 120.00 120.00 120.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้กับ
นักศึกษาภายใน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม คน 0.00 100.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การประกันคุณภาพ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์    รหัสโครงการ 6101000006 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.29 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ, (S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของ
คณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ สามารถสร้างและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
และน าไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้คณะมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจาก
สภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมาก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งเกิดจากการเปิดประเทศของประเทศไทย ท าให้
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องในมิติที่
หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน การท าวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวท าให้การจัด
พัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องคณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดการพัฒนา
บุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะครุศาสตร์เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ในการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในที่สุด  
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ตามศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ ตามสายการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ  
 
6. วิธีการด าเนินงาน การเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ ตามศาสตร์วิชาการและ/หรือ วิชาชีพ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 42,620.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชีว้ดัของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ คน 10 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรคณะครุศาสตร์สามารถน าความรู้ไปในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 23 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 23 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 53 
 

11. แผนการด าเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
ครุศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตค60-30กย61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม 
สัมมนา ฯลฯ 42620 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42620 บาท 

42,620.00 10,000.00 10,000.00 22,620.00 0.00 

        
        

รวม 42,620.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2560 ป ี2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 ม.ิย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับ

การพัฒนาศักยภาพ 
คน 3.00 3.00 4.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 
       

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาครูด้านศิลปวัฒนธรรม    รหัสโครงการ 6101000007 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.12 โครงการพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะของการเป็นครูที่ดีให้แก่นักศึกษาครู 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0201, 2.1 ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S2.1) ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีงานท าภายใน 1 ปี, (S2.2) ร้อยละบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้า

ท างานในท้องถิ่น 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[ X ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) พบว่ายุคปัจจุบันมีความต้องการคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ที่เด่นชัดและสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต  จาก
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ท าให้บัณฑิตรุ่นใหม่จ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล ซึ่งความสามารถในการคิด
จะเป็นหัวใจส าคัญส าหรับบัณฑิตยุคใหม่ เช่น การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมี
ทักษะหลายด้านเพ่ือการด ารงชีวิต ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ก าหนดให้บัณฑิตยุคใหม่ต้องมี
คุณลักษณะของบัณฑิตยุคใหม่ คือ ต้องเป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม มีทักษะการด ารงชีวิตและประกอบ
อาชีพ (Life & career skills) มีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ (Learning and innovative skills) มีทักษะในการสืบ
หาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ (information, communication, media, 
and technology skills) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพ้ืนฐานของจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา การ
มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นต้น และในความเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21  
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4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21  

2) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอัตลักษณ์คณะครุศาสตร์ด้านการมี 
จิตอาสา 

3) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น า  
4) เพ่ือสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมให้นักศึกษามีจิตส านึกด้านวัฒนธรรมไทย  

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ทุกสาขาวิชา  

2)อาจารย์และบุคลากร  
 

6. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมอบรม กิจกรรมศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะให้กับนักศึกษา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 137,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชีว้ดัของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ คน 1,200 
   2. อาจารย์และบุคลากร คน 60 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 39 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 7 
 

11. แผนการด าเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.

61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

อยุธยามรดกโลก 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2560-30/09/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย  
10,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

 2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2560-30/09/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ  จ านวน
เงิน  12,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท 

12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 

 3. ครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2560-30/09/2561 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท 
ค่าใช้สอยและค่าของที่ระลึก 

56,000.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.

61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

27000 บาท 
ค่าวัสดุ 18200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  56,000 บาท 

 4. จิตอาสาส านึกรักษ์อยุธยามรดกโลก 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2560-30/09/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 6,000 
บาท 
ค่าวัสดุ 4,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 4,000.00 6,000.00 0.00 

 5. เสริมสร้างเครือข่ายงานกิจการ
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2560-30/09/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
46,200 บาท 
ค่าวัสดุ 3300 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,500 บาท 

49,500.00 49,500.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 137,500.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ นายปิยะ มีอนันต์   
 
13. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2560 ป ี2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.
60) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–ม.ีค.

61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 ม.ิย.

61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61–ก.ย.

61) 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยามรดก
โลก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 200.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการเข้าร่วม

กิจกรรม 
ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

3. ครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนคนเข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมินความพึง
พอใจ 

0.00 300.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

4. จิตอาสาส านึกรักษ์อยุธยามรดกโลก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 180.00 180.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

5. เสริมสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์และ
นักศึกษา 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาวิชาชีพครู    รหัสโครงการ 6101000008 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.4 โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผลผลิต/โครงการ  ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : (S1.3) จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/

พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสังคม 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 22 ระบุ
ให้ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และ
มาตรา 23 การจัดการศึกษาท้ังในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา การศึกษาเป็นความจ าเป็น
ส าหรับทุกคน และทุกคนต้องมีส่วนร่วมผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพ ในสถานการณ์ที่
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาไทยไม่สามารถปรับตัวได้ทันจึงต้องเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา 
(ส านักงานปฏิรูปการศึกษา 2545 : 1 - 2)  คุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูเป็นส าคัญที่ต้อง
พัฒนาครูและวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะของความเป็นครู ทั้งด้าน ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) ที่
ซ่อนอยู่อันได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพอ่ืน และกลุ่มพฤติกรรมที่ถูกน ามาใช้จะต้องมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติในต าแหน่งนั้น ๆ (อนันต์ นามทองต้น 2554 : 66 - 67) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยพันธกิจหลักของคณะครุ
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ศาสตร์ คือ การผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา  บริการวิชาการแก่
สังคม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของไทย และเห็นความส าคัญของการพัฒนาการศึกษา คือ การผลิตและพัฒนาครู 
ในด้านต่างๆ โดยการพัฒนาดังกล่าว ประกอบไปด้วย การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาครูของครู 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการขับเคลื่อนการศึกษาของชาติ การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบให้มีมาตรฐาน
รองรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

2) เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูของครูด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
3) เพ่ือพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะของครูในยุค Education 4.0 4.เพ่ือเสริมสร้างยกระดับสถานศึกษาในพ้ืนที่ให้

มีศักยภาพในการบริหารจัดการส าหรับครูมืออาชีพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียง 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดอบรมบริการวิชาการให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การศึกษาดูงานเพ่ือน าความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือ
ยกระดับการจัดการศึกษา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชีว้ดัของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา คน 2,200 
   2. โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียน 4 
   3. จ านวนงานวิจัย เรื่อง 20 
เชิงคุณภาพ    
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 21 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 33 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 31 
   4. ไตรมาส 4 ร้อยละ 15 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.

61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์โดยใช้นิติวิทยาศาสตร์เป็นฐานและ
ทักษะการแก้ปัญหา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน 
=14,400 
ค่าใช่สอย =15,600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในยุค 4.0 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน 
=14,400 
ค่าใช่สอย =15,600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

 3. อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษาบูรณาการความรู้ให้สอดคล้อง
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและไทยแลนด์ 4.0 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน 
=14,400 
ค่าใช่สอย =15,600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

 4. โยคะและการออกก าลังการเพื่อสุขส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน 
=14,400 
ค่าใช่สอย =15,600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

 5. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อมัลติมิเดียที่
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน 
=14,400 
ค่าใช่สอย =15,600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

 6. พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน 
=14,400 
ค่าใช่สอย =15,600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

 7. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและสร้างเครือข่าย
สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษที่21ด้านทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 9,000 
ค่าใช่สอย 51,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
60,000 บาท 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 
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รหัส 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.

61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 8. พัฒนาความสามารถด้านการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิด STEM education 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน 
=14,400 
ค่าใช่สอย =15,600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

 9. การประเมินผลนักเรียนตามแนวหลักการ
นานาชาติ(PISA) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน 
=14,400 
ค่าใช่สอย =15,600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

 10. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการ
สอบ o-net 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 28,800 
ค่าใช้สอย 20,000 
ค่าวัสดุ 11,200 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
60,000 บาท 

60,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 

 11. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม"การสอน
ประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่" 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7200*2 คน 
=14,400 
ค่าใช่สอย =15,600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

 12. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ใน
ยุค 4.0 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน 
=14,400 
ค่าใช่สอย =15,600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

 13. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการจัด
กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคะแนน 
o-net 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร  =14,400 
ค่าใช่สอย =6,000 
ค่าวัสดุ = 5,600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
26,000 บาท 

26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 

 14. การสร้างข้อสอบอิงมาตรฐานและแบบทดสอบ
การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความส าหรับครู
ประถมศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน 
=14,400 
ค่าใช่สอย =6,000 
ค่าวัสดุ = 4,600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
25,000 บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.

61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 15. อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม

ให้กับครู 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน 
=14,400 
ค่าใช่สอย =15,600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

 16. การเขียนแผนและการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 208,000 
ค่าใช้สอย 400,000 
ค่าวัสดุ 117,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
725,000 บาท 

725,000.00 460,000.00 100,000.00 135,000.00 30,000.00 

 17. จัดท าเอกสารเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช่
สอย = 90,000 
ค่าวัสดุ = 129,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
219,000 บาท 

219,000.00 30,000.00 90,000.00 60,000.00 39,000.00 

 18. การพัฒนาตนสู่ความม่ันคงในวิชาชีพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 36,000 
ค่าใช่สอย 39,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
75,000 บาท 

75,000.00 17,200.00 20,800.00 20,800.00 16,200.00 

 19. การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 162,000 
ค่าใช่สอย 150,000 
ค่าวัสดุ 85,500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
397,500 บาท 

397,500.00 23,500.00 171,100.00 185,400.00 17,500.00 

 20. ครุวิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 43,200 
ค่าใช่สอย 100,000 
ค่าวัสดุ 106,800 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
250,000 บาท 

250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 

 21. พัฒนาโรงเรียนในท้องถ่ินโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 45,600 
ค่าใช่สอย 40,000 
ค่าวัสดุ 34,400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
120,000 บาท 

120,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

 22. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการผลิตครูและ
พัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตปัญญาศึกษา 
ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 79,200 
ค่าใช่สอย 200,000 
ค่าวัสดุ 320,800 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
600,000 บาท 

600,000.00 0.00 196,400.00 196,400.00 207,200.00 
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รหัส 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.

61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 23. ค่ายพัฒนาวิชาชีพครู 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 90,000 
ค่าใช่สอย 22,500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
112,500 บาท 

112,500.00 0.00 0.00 0.00 112,500.00 

รวม 3,000,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
 
13. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2560 ป ี2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 ม.ิย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้นิติวิทยาศาสตร์เป็นฐานและ
ทักษะการแก้ปัญหา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

คน 40.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วม 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในยุค 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษาบูรณาการความรู้ให้
สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ไทยแลนด์ 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

4. โยคะและการออกก าลังการเพื่อสุขส าหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อมัลติมิเดียที่
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

6. พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

7. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและสร้างเครือข่าย
สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่21ด้านทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

คน 0.00 0.00 250.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

8. พัฒนาความสามารถด้านการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิด STEM 
education 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

9. การประเมินผลนักเรียนตามแนวหลักการ
นานาชาติ(PISA) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

คน 40.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2560 ป ี2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 ม.ิย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมใน
การสอบ o-net 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

คน 0.00 0.00 40.00 40.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 0.00 

11. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม"การสอน
ประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

12. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ส าหรับครู
วิทยาศาสตร์ในยุค 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

กิจกรรม 45.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการจัด
กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
คะแนน o-net 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

คน 0.00 50.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

14. การสร้างข้อสอบอิงมาตรฐานและ
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
สื่อความส าหรับครูประถมศึกษา สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

คน 0.00 50.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

15. อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้กับครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

16. การเขียนแผนและการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

คน 200.00 200.00 200.00 200.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

17. จัดท าเอกสารเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและบุคลากร
ได้รับเอกสาร 

คน 300.00 300.00 300.00 300.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูได้รับ
เอกสารเผยแพร่ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

18. การพัฒนาตนสู่ความม่ันคงในวิชาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

คน 20.00 20.00 20.00 20.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

19. การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 100.00 300.00 300.00 60.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

การเข้าร่วมกิจกรรม 
คน 80.00 80.00 80.00 80.00 

20. ครุวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 300.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

21. พัฒนาโรงเรียนในท้องถ่ินโดยใช้ระบบพี่
เลี้ยง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนโรงเรียน โรงเรียน 4.00 4.00 4.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

รายการ 4.00 4.00 4.00 4.00 

22. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการผลิตครูและ
พัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตปัญญาศึกษา 
ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนงานวิจัย เรื่อง 20.00 20.00 20.00 20.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

23. ค่ายพัฒนาวิชาชีพครู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 300.00 
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กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2560 ป ี2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 ม.ิย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

การเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถของนักศึกษาครูให้เป็นครูมืออาชีพ    รหัสโครงการ 
6101000009 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.11 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ความรู้และความสามารถของนักศึกษาครู ให้เป็นครูมืออาชีพ
และเป็นครูมาตรฐานสากล 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0201, 2.1 ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S2.1) ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีงานท าภายใน 1 ปี, (S2.2) ร้อยละบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้า

ท างานในท้องถิ่น 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) พบว่า ยุคปัจจุบันมีความต้องการคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่เด่นชัดและสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต  จากปัจจัย
การเปลี่ยนแปลง ท าให้บัณฑิตรุ่นใหม่จ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล ซึ่งความสามารถในการคิดจะ
เป็นหัวใจส าคัญส าหรับบัณฑิตยุคใหม่ เช่น การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมี
ทักษะหลายด้านเพ่ือการด ารงชีวิต ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ก าหนดให้บัณฑิตยุคใหม่ต้องมี
คุณลักษณะของบัณฑิตยุคใหม่ คือ ต้องเป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม มีทักษะการด ารงชีวิตและประกอบ
อาชีพ (Life & career skills) มีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ (Learning and innovative skills) มีทักษะในการสืบ
หาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ ( information, communication, media, 
and technology skills) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพ้ืนฐานของจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา การ
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มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นต้น และในความเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21    
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  

2) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคมตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์   
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี 
 
6. วิธีการด าเนินงาน อบรม/สัมมนา/จัดค่ายทางวิชาการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 509,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชีว้ดัของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาได้รับการพัฒนา คน 300 
   2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้รับการพัฒนา หลักสูตร 10 
   3. จ านวนวัสดุพัฒนานักศึกษา รายการ 20 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 11 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 48 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 33 
   4. ไตรมาส 4 ร้อยละ 8 
 

11. แผนการด าเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.

61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 1. การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มเน้นการ

สื่อสาร (CLT) เพื่อยกระดับสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นครูมืออาชีพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าเหมารถ
10000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักศึกษาครูอังกฤษในยุค 
4.0 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร
14400 
ค่าวัสดุ300 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14700 บาท 

14,700.00 0.00 14,700.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.

61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 3. ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาการศึกษาพิเศษ

ต่างสถาบัน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย
7500 
ค่าวัสดุ2500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

 4. อบรมการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร
3600 
ค่าใช้สอย1800 
ค่าวัสดุ2000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7400 บาท 

7,400.00 0.00 0.00 7,400.00 0.00 

 5. การพัฒนาสมรถนะนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยด้านนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้และการสร้างสรรค์ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับโรงเรียนนวัตกรรมต้นแบบทางการศึกษา
ปฐมวัย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
12440 
ค่าวัสดุ 5060 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17500 บาท 

17,500.00 0.00 4,980.00 0.00 12,520.00 

 6. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแอนิเมชั่น
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
5400 
ซื้อวัสดุ4600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

 7. พัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพตาม
มาตรฐานสากลของนักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร
9600 
ค่าวัสดุ400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

 8. พัฒนาทักษะผู้น าการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400 
ค่าวัสดุ2600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17000 บาท 

17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 

 9. ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้สื่อ
อิเล็คทรอนิกส์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย
14100 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14100 บาท 

14,100.00 0.00 14,100.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.

61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 10. อบรมฝึกปฏิบัติทักษะสื่อทางคอมพิวเตอร์

ในศตวรรษที่ 21 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร9600 
ค่าวัสดุ400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

 11. การจัดกิจกรรมภาษาไทยในโรงเรียนด้าน
การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร
14400 
ค่าวัสดุ2400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16800 บาท 

16,800.00 0.00 16,800.00 0.00 0.00 

 12. การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนภาษาไทย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร
7200 
ค่าวัสดุ2800 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

 13. การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในยุค 4.0 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 
7,200 
ค่าวัสดุ 2,800 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น10,000 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

 14. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ทางธรรมชาติ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
14,100 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,100 
บาท 

14,100.00 14,100.00 0.00 0.00 0.00 

 15. อบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษา การจัดการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษาบูรณาการความรู้ให้สอดคล้องกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและไทยแลนด์ 4.0 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร
14400 
ค่าวัสดุ1800 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,200 
บาท 

16,200.00 0.00 16,200.00 0.00 0.00 

 16. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะชีวิต
เพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่ง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
10000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 
บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.

61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 17. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วย
กระบวนการ coaching 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 
7200 
ค่าวัสดุ 2800 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 
บาท 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 18. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดค่าย
คณิตศาสตร์ที่พัฒนาทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 
14400 
ค่าวัสดุ 1300 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,700 
บาท 

15,700.00 0.00 15,700.00 0.00 0.00 

 19. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ครูประถม
มืออาชีพในยุค 4.0 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 
14400 
ค่าวัสดุ 1600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 
บาท 

16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 

 20. อบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา
บุคลิกภาพความเป็นครูประถมศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
10000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 
บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

 21. ซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
129500 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129,500 
บาท 

129,500.00 30,000.00 30,000.00 39,500.00 30,000.00 

 22. สนับสนุนการผลิตสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษาสู่ชุมชน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 
14400 
ค่าใช่สอย 15600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

 23. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร
14400 
ค่าใช่สอย 15600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

 24. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 
18000 
ค่าใช่สอย 200  

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 
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รหัส 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.

61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

 25. การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตค2560-30กย2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช่สอย 
50000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 
บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

รวม 509,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ   
 
13. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2560 ป ี2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 ม.ิย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มเน้นการ
สื่อสาร (CLT) เพื่อยกระดับสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นครูมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

คน 0.00 34.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาครู
อังกฤษในยุค 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

คน 0.00 150.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาการศึกษาพิเศษ
ต่างสถาบัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาการศึกษาพิเศษฯ 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

4. อบรมการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. การพัฒนาสมรถนะนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยด้านนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้และการสร้างสรรค์ : แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับโรงเรียนนวัตกรรมต้นแบบทาง
การศึกษาปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

คน 0.00 20.00 0.00 38.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

คน 0.00 85.00 0.00 85.00 

6. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแอนิเมชั่น
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

คน 0.00 29.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

7. พัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพตาม
มาตรฐานสากลของนักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 
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กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2560 ป ี2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 ม.ิย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

8. พัฒนาทักษะผู้น าการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา 

คน 50.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

9. ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้สื่อ
อิเล็คทรอนิกส์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

10. อบรมฝึกปฏิบัติทักษะสื่อทาง
คอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

11. การจัดกิจกรรมภาษาไทยในโรงเรียน
ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

12. การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

13. การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในยุค 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอ้ยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
14. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ทางธรรมชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอ้ยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
15. อบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษา การจัดการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษาบูรณาการความรู้ให้สอดคล้อง
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและไทย
แลนด์ 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอ้ยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
16. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ
ชีวิตเพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอ้ยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
17. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วย
กระบวนการ coaching 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

คน 0.00 0.00 0.00 50.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอ้ยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
18. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดค่าย
คณิตศาสตร์ที่พัฒนาทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สาขาวิชาคณิค
ศาสตร์ 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอ้ยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
19. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ครู
ประถมมืออาชีพในยุค 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาประถมศึกษา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอ้ยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
20. อบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา
บุคลิกภาพความเป็นครูประถมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาประถมศึกษา 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 
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กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2560 ป ี2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 ม.ิย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
21. ซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนวัสดุ รายการ 20.00 20.00 20.00 20.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ผู้รับบริการ 
ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

22. สนับสนุนการผลิตสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษาสู่ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
23. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 40.00 0.00 
24. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
สาขาวิชา 

กิจกรรม 0.00 0.00 10.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพการ
จัดการสอน 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

25. การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนหลักสูตร รายการ 0.00 10.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรได้รับ

การพัฒนา 
ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    รหัสโครงการ 
6102000001 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S2.6) ร้อยละของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงมีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ

โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี 
โดยไม่เสีย คชจ. เพ่่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง  และในปัจจุบันโรงเรียน เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย -ปฐมวัย 3 จ านวน  8 ห้องเรียน 
โดยจัดแนวการสอนแบบเตรียมความพร้อม สอดแทรกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ  (Project 
Approach)การสอนแบบภาษาธรรมชาติ(Whole Language Approach) และประยุกต์หลักการใช้ภาษาอังกฤษมา
ปรับใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและในชีวิตประจ าวันมากขึ้น   
 
4. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  
2) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
3) เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน                                            

          30



5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน  

2) ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน  
3)ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

 
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561   
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 599,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชีว้ดัของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ คน 217 
   2. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 217 
   3. ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ระดับชั้น 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85 
   2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 85 
   3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส ที่  1 ร้อยละ 35 
   2. ไตรมาส  ที่ 2 ร้อยละ 22 
   3. ไตรมาส ที่ 3 ร้อยละ 31 
   4. ไตรมาส ที่ 4 ร้อยละ 12 
 

11. แผนการด าเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 12 

หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมหลักที่  1  งบเงิน
อุดหนุนการจัดการเรียนการ
สอน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม  2560 ถึง  30 
กันยายน  2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : งบเงินอุดหนุน 
1.ค่าตอบแทน 
2.ค่าใช้สอยและวัสดุ 
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการเรียน
การสอน 
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ส านักงาน 
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ งานบ้าน งาน
ครัว 
-ค่าจ้างเหมา 
หมายเหตุ : ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  372,400 บาท 
(สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) 

372,400.00 186,200.00 111,720.00 74,480.00 0.00 

 2. กิจกรรมหลักที่  2  
กิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน  2561 
 
 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : 1.จัดซื้อหนังสือ
เรียน                  22300 
ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน   เป็น
จ านวน  22300  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  22300 บาท 
(สองหมื่นสองพันสามร้อยบาท
ถ้วน) 

22,300.00 0.00 0.00 22,300.00 0.00 
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รหัส 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.60-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.61-มี.ค.61) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.61-ม.ิย.61) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.61-ก.ย.61) 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ 

 3. กิจกรรมหลักที่  2 
กิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน  2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : 2.จัดซื้อวัดสุ/
อุปกรณ์การเรียน 
-ภาคเรียนที่ 2/2560   จ านวน 
216 คน คนละ  100  บาท เป็น
จ านวนเงิน  21,600  บาท 
-ภาคเรียนที่ 1/2561  จ านวน  
222  คน  คนละ  100  บาท เป็น
จ านวนเงิน 22,200  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,800 บาท 
(สี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

43,800.00 21,600.00 0.00 22,200.00 0.00 

 4. กิจกรรมหลักที่ 2 
กิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน  2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : 3 จัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียนจ านวน   
223  คน  คนละ  300  บาท  
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  66900  
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,900 บาท 
(หกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

66,900.00 0.00 0.00 66,900.00 0.00 

 5. กิจกรรมที่  2  กิจกรรม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม  2560 ถึง 30 
กันยายน  2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : 4.จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน    จ านวน   
94,100  บาท 
   4.1 กิจกรรมทัศนศึกษา      
จ านวน  64,100  บาท 
         -ค่าจ้างเหมารถบัส       
จ านวน    24,000  บาท 
         - ค่าอาหารกลางวัน   
จ านวน  173  คน  1  มื้อ ๆ ละ 
55  บาท  จ านวน  9,515  บาท 
         - ค่าอาหารว่าง    จ านวน  
173  คน  2  มื้อ ๆ ละ 35 บาท  
จ านวน 12,100  บาท 
 รวมค่าจัดกิจกรรมทัศนศึกษา  
จ านวน  64,100  บาท 
4.2  กิจกรรมท าบุญในวันพระ   
จ านวน  30,000   บาท 
       -ค่าวัสดุน้ ามัน (รถบัส)     
จ านวน  4  ครั้ง ๆ ละ  1,000  
บาท  จ านวน  4,000  บาท 
       -ค่าวัสดุน้ ามัน (รถตู้)   
จ านวน  2  ครั้ง ๆ ละ  400  
บาท  จ านวน  800  บาท 
       -ค่าชุดไทยธรรม   จ านวน  
6  ครั้ง ๆ ละ  1,200  บาท  
จ านวน  7,200  บาท 
       -ค่าวัสดุ   จ านวน  1  ครั้ง 
ๆ ละ 18,000 บาท 
รวมค่าจัดกิจกรรมท าบุญในวัน
พระ จ านวน 30,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,100 บาท  
(เก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

94,100.00 1,600.00 22,400.00 0.00 70,100.00 

รวม 599,500.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.สุภัทรา   คงเรือง   ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย   
 
13. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2560 ป ี2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมหลักที่  1  งบเงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา 

คน 216.00 216.00 222.00 222.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. กิจกรรมหลักที่  2  กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา 

คน 216.00 216.00 222.00 222.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. กิจกรรมหลักที่  2 กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา 

คน 216.00 216.00 222.00 222.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา 

คน 216.00 216.00 222.00 222.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

5. กิจกรรมที่  2  กิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา 

คน 216.00 216.00 222.00 222.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนประถมสาธิต 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    รหัสโครงการ 
6103000001 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S2.6) ร้อยละของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงมีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ

โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนประถมสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 12 ห้องเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ การคิดพ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทาง
สังคมและพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ กากรพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนที่คงอยู่ได้รับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุน  

2) เพ่ือช่วยให้ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน  
3) เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  
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4) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ  

5) เพ่ือยกระดับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่และจ านวนนักเรียนที่คงอยู่  

2) จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ  
3) ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

 
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,469,400.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชีว้ดัของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ คน 418 
   2. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 418 
   3. ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ระดับชั้น 6 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักเรียนได้รับการยกระดับการศึกษาตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 80 
   2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 80 
   3. โรงเรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 36 
   3. ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 21 
   4. ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 13 
 

11. แผนการด าเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 12 

หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการ
เรียนการสอน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย
และค่าวัสดุ 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ  
2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 
3. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายา
พาหนะ 
4. ค่าจ้างเหมา 
5. ค่าวัสดุส านักงาน 
6. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 
7. ค่าวัสดุกีฬา 
8. ค่าวัสดุการเกษตร 
9. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
11. ค่าวัสดุอุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอน 
12. ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคาร

801,100.00 354,720.00 183,474.00 71,884.00 191,022.00 
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รหัส 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

สถานที่ 
13. ค่าถ่ายเอกสาร 
14. ค่าเข้าเล่มเอกสาร 
วารสาร คู่มือ หลักสูตร และ
รายงานต่างๆ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 801,100 
บาท 

 2. กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อ
หนังสือเรียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าจัดซื้อ
หนังสือเรียน 147,700x1 = 
147,700   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,700 
บาท 

147,700.00 0.00 147,700.00 0.00 0.00 

 3. กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : 1. ค่าจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 
2/2560  81,510x1 = 
81,510  
2. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
ภาคเรียนที่ 1/2561 
82,990x1 = 82,990  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 164,500 
บาท 

164,500.00 81,510.00 0.00 82,990.00 0.00 

 4. กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน 
153,700x1 = 153,700  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153,700 
บาท 

153,700.00 0.00 0.00 153,700.00 0.00 

 5. กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยาน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : 1. กิจกรรม
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ค่าวิทยากร 1 คน 3 ชม.ๆ ละ 
600บาท = 1,800  
ค่าอาหารนักเรียน 62คนx45
บาท = 2,790   
รวมเป็นเงิน 4,590 บาท 
2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญ ป.4-6 
ค่าวิทยากร 3คนx3ซม.x600
บาท = 5,400  
ค่าอาหารนักเรียน 197คนx50
บาทx4มื้อ = 39,400 บาท 
ค่าจ้างเหมารถบัส 2คันx2วัน
x6,500บาท = 26,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 70,800 บาท 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา 
ค่าจ้างรถบัส 12คันx6,565
บาท = 78,780  
4. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ป.4-5  
ค่าวิทยากร 3คนx3ซม.x600
บาท = 5,400  
ค่าอาหารนักเรียน 135คนx50
บาทx3มื้อ = 20,250  

202,400.00 4,590.00 197,810.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

ค่าอาหารว่าง 135คนx20บาท
x2มื้อ = 5,400  
รวมเป็นเงิน 31,050 บาท 
5. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ป.6 
ค่าวิทยากร 3คนx3ซม.x600
บาท = 5,400  
ค่าอาหารนักเรียน 62คนx50
บาทx3มื้อ = 9,300  
ค่าอาหารว่าง 62คนx20บาท
x2มื้อ = 2,480 
รวมเป็นเงิน 17,180 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 202,400 
บาท 
 
 

รวม 1,469,400.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนประถมสาธิต   
 
 
13. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2560 ป ี2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 ม.ิย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน

ที่ได้รับการพัฒนา 
คน 418.00 418.00 426.00 426.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อหนังสือเรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0.00 426.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมที่ 3 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา 

คน 418.00 0.00 426.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับ 

ร้อยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

4. กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0.00 0.00 426.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา 

คน 418.00 418.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    รหัสโครงการ 
6104000001 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S2.6) ร้อยละของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงมีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ

โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตมัธยมตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ โรงเรียน
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือวางแผนการด าเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารราชการของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความส าคัญกับการสร้างสวัสดิการพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกันในทุก
ระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึงโดยมีกลไกของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้นักเรียนเข้าใหม่และคงอยู่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ   

2) เพ่ือผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามโครงการ   
3) เพ่ือให้นักเรียนส าเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา   
4) เพ่ือให้นักเรียนจบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 120 คน   

2) จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 70 คน   
3) นักเรียนจบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 ระดับชั้น   
4) สนับสนุนการด าเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ   
5) ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรร้อยละ 100   

 
6. วิธีการด าเนินงาน บริหารจัดการการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น และจัดให้ครูได้รับการอบรมในแต่ละกลุ่มสาระ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 3,356,700.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.1 คน 120 
   2. จ านวนนักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.4 คน 70 
   3. นักเรียนส าเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร ระดับชั้น 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักเรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการ ร้อยละ 85 
   2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 85 
   3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียนฟรี 15ปีอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. บริหารจัดการงบประมาณไตรมาส1 ร้อยละ 30 
   2. บริหารจัดการงบประมาณไตรมาส2 ร้อยละ 40 
   3. บริหารจัดการงบประมาณไตรมาส3 ร้อยละ 20 
   4. บริหารจัดการงบประมาณไตรมาส4 ร้อยละ 10 
 

11. แผนการด าเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 12 

หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
จัดการเรียนการสอน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุซ่อมแซม
ครุภัณฑ์, ค่าวัสดุซ่อมอาคาร
สถานที่, ค่าจ้างเหมาบริการ, 
วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง, เบี้ยเลี้ยงไป
ราชการ, ค่าเข้าเล่มวารสาร คู่มือ
หลักสูตรและเอกสารต่างๆ, 
ค่าลงทะเบียนการประชุม อบรม 
สัมมนา,   ค่าต ารา วารสาร นว
นิยายและหนังสือพิมพ์, วัสดุ
ส านักงาน, วัสดุกีฬา, วัสดุ
เวชภัณฑ์และยาห้องพยาบาล, 
วัสดุวิทยาศาสตร์, ค่าล้างอัดภาพ
, ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา , 
ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าวัสดุซ่อมแซม
ไฟฟ้า, ค่าวัสดุซ่อมแซมประปา 
ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,085,000  
บาท 

1,085,000.00 350,000.00 650,000.00 73,000.00 12,000.00 

 2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการ
เรียนการสอน 
 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษไตรมาส 1,  

957,800.00 240,800.00 201,000.00 191,200.00 324,800.00 
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รหัส 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.60-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.61-มี.ค.61) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.61-ม.ิย.61) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.61-ก.ย.61) 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 256 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษไตร
มาส 2, ค่าตอบแทนอาจารย์
พิเศษไตรมาส 3, ค่าตอบแทน
อาจารย์พเิศษไตรมาส 4   รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  957,800 บาท 

 3. กิจกรรมที่ 3 เรียนฟรี 15 
ปีอย่างมีคุณภาพ ค่าอุปกรณ์
การเรียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าอุปกรณ์การ
เรียนนักเรียนทุกระดับชั้นไตร
มาส 1 , ค่าอุปกรณ์การเรียน
นักเรียนทุกระดับชั้นไตรมาส 3  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  246,200 
บาท 

246,200.00 122,460.00 0.00 123,740.00 0.00 

 4. กิจกรรมที่ 4  เรียนฟรี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพ ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนทุกระดับชั้น  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  266,800 
บาท 

266,800.00 0.00 0.00 266,800.00 0.00 

 5. กิจกรรมที่ 5 เรียนฟรี 15 
ปีอย่างมีคุณภาพ ค่าหนังสือ
เรียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1  ตุลาคม  2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าหนังสือเรียน
ทุกระดับชั้น 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  288,400  
บาท 

288,400.00 0.00 288,400.00 0.00 0.00 

 6. กิจกรรมที่ 6 เรียนฟรี 15 
ปีอย่างมีคุณภาพ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ไตรมาสที่ 1 
จ านวน 6 กิจกรรม คือ  
1.โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้เมืองโบราณ นักเรียน ม.3  
จ านวน 152 คน ค่าอาหาร 1 
มื้อๆละ80บาท รวม 12,160 
บาท  ค่าเช่ารถบัส 1วันๆละ 3
คันๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท รวมเงิน 42,160 
บาท  
 2.โครงการอบรมกฎหมาย ICT 
นักเรียน ม.1 จ านวน 129 คน 
ค่าอาหาร  1 มื้อๆละ 80บาท 
10,320 บาท ค่าวิทยากร 1คนๆ
ละ 4 ชม.ๆละ500 บาท รวม 
2,000 บาท รวมเงิน 12,320 
บาท   
 3.โครงการแหล่งเรียนรู้มรดก
โลก นักเรียน ม.6  จ านวน 69 
คน ค่าอาหาร 5 มื้อๆละ80บาท 
รวม 27,600 บาท ค่าเช่ารถบัส 
2 คันๆละ 10,000 บาท 3 วัน 
รวม 60,000 บาท รวมเงิน 
87,600 บาท   
 4.โครงการบูรพาศึกษา นักเรียน

512,500.00 288,929.00 223,571.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.60-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.61-มี.ค.61) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.61-ม.ิย.61) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.61-ก.ย.61) 
ชั้น ม.4 จ านวน 68 คน  
ค่าอาหาร 5 มื้อๆละ 80 บาท 
รวม 27,200 บาท  ค่าเช่ารถบัส 
2 คันๆละ 10,000 บาท  3 วัน 
รวมเงิน 60,000 บาท รวมเงิน 
87,200 บาท   
 5.โครงการภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ชั้น ม.5 
จ านวน 43 คน  ค่าอาหาร 5 
มื้อๆละ 80 บาท รวม 17,200 
บาท ค่าเช่ารถบัส 1 คันๆละ 
10,000 บาท 3 วัน รวม 30,000 
บาท รวมเงิน  47,200 บาท    
6.โครงการวันคริสมาส นักเรียน
ชั้น ม.1  จ านวน 129 คน 
ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 81 บาท 
รวม 10,449 บาท   ค่าวิทยากร 
1 คน 4 ชม.ๆละ 500 บาท รวม 
2,000 บาท รวมเงิน 12,449 
บาท  รวมไตรมาส 1 เป็นเงิน 
288,929 บาท 
ไตรมาส 2  มี 3 โครงการ คือ 
1. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ ม.1  
129 คน ค่าอาหาร 5 มื้อๆละ 80 
บาท รวมเงิน 51,600 บาท   2.
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ ม.2  
จ านวน 105 คน  ค่าอาหาร 8 
มื้อๆละ 75 บาท รวม 63,000 
บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
105 คน 6 มื้อๆละ16 บาท รวม 
10,080 บาท รวมเงิน 73,080 
บาท   3.โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 
ม.3  152 คน ค่าอาหาร 4 มื้อๆ
ละ 50 บาท รวม 30,400 บาท   
ค่าต๋ัวรถไฟ  152 คน รวม 
68,491 บาท  รวมเงิน 98,891 
บาท รวมเงินไตรมาส 2  
223,571 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  512,500 
บาท  

รวม 3,356,700.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผศ.สุวัฒน์ ทับทิมเจือ   
 
13. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2560 ป ี2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 ม.ิย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดการเรียนการ
สอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 566.00 566.00 536.00 536.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ครั้ง 566.00 566.00 536.00 536.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. กิจกรรมที่ 3 เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 
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กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2560 ป ี2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 ม.ิย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

4. กิจกรรมที่ 4  เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. กิจกรรมที่ 5 เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ ค่าหนังสือเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนการจัด
กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. กิจกรรมที่ 6 เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 566.00 566.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ    รหัสโครงการ 6105000001 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.17 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S2.6) รอ้ยละของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงมีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ

โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาพิเศษ ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอย่างทั่วถึงโดยจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค 
(ภาคกลาง) ที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2548 นั้นจากการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ด าเนินการ
กิจกรรมหลายอย่างในปีงบประมาณ 2560 สามารถเป็นศูนย์สาธิตให้นักศึกษาได้มีความรู้และเจตคติที่ดีในการดูแล 
ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษเล็งเห็นว่ากิจกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์การศึกษา
พิเศษ จึงได้ด าเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษท่ีจะ
น ามาใช้ในการ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) เพ่ือให้บุคลากรได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  

2) เพ่ือให้ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆได้รับความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษมีเพ่ิมมากขึ้น  
3) เพ่ือพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้มีทักษะทางด้านการเรียนรู้และเข้าร่วมสังคมมากยิ่งข้ึน  
4) เพ่ือให้นักศึกษาฝึกทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนและการดูแลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  

 
6. วิธีการด าเนินงาน  

1) จัดท าโครงการงานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ  
2) จัดท าแผนการด าเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ  
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ   

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,010,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชีว้ดัของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ครั้ง 8 
   2. จ านวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ที่เข้ารับการพัฒนา คน 30 
   3. เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้านการเรียนรู้ ครั้ง 256 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริหาร ร้อยละ 80 
   2. ผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
   3. เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้านการเรียนรู้ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) ร้อยละ 20 
   2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) ร้อยละ 27 
   3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) ร้อยละ 32 
   4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) ร้อยละ 20 
 

11. แผนการด าเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 12 

หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. การบริหารปรับปรุง
อาคาร ห้องเรียนและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา
บริการปรับปรุงอาคาร 
ห้องเรียนและค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ซ่อมบ ารุงแอร์ประกัน
ลิฟต์  ฯลฯ เป็นต้น  
 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90000 บาท 

90,000.00 40,000.00 40,000.00 10,000.00 0.00 

 2. จัดซื้อวัสดุส านักงาน/
วัสดุการเกษตร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ 
เช่น กระดาษ A4  กระดาษสี 
กระดาษหนังช้าง แฟ้ม  ดินสอ 

50,000.00 30,000.00 0.00 20,000.00 0.00 
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รหัส 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ปากกา กาว หมึกปริ้น โต๊ะ
ลิ้นชัก ตู้  ดิน ดอกไม้ กระถาง  
ปุ้ย หิน ทราย ฯลฯ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

 3. ประชุม/อบรม/ศึกษาดู
งาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและ
ค่าวัสดุ - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ ค่าที่พัก 
/ค่าเช่ารถ /ค่าเสื่อมรถ/ค่า
เดินทาง/ค่าอาหารกลางวัน/
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ส าหรับการไปประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
- ค่าวัสดุน้ ามัน - ค่าวัสดุ   ของ
ที่ระลึก  ไวนิลกระดาษ  แฟ้ม  
หมึกพริ้นเตอร์   
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 0.00 20,000.00 0.00 30,000.00 

 4. การอบรมบริการ
วิชาการด้านการศึกษา
พิเศษ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
  
- ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าวัสดุ  
- จัดซื้อวัสดุ เช่น ซอง ปากกา 
สมุด กระดาษการ์ด ป้าย ฯลฯ
  
- ค่าถ่ายเอกสาร  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105000 
บาท 

105,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

 5. การพัฒนาทักษะด้าน
การเรียนการสอนส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
วิทยากร  
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร
  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320000 
บาท 

320,000.00 75,000.00 90,000.00 90,000.00 65,000.00 

 6. วันเด็กส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษและ
เด็กปกติ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่  30  

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  
ค่าวัสดุ  
-ค่าถ่ายเอกสาร  
-แผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

  
-วัสดุการจัดงานวันเด็ก เช่น 
รางวัลแจกเด็ก ลูกโปร่ง 
กระดาษสี  สีโปสเตอร์ สีไม้ สี
น้ า เทปกาว ตุ๊กตา ฯลฯ  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

 7. กิจกรรมพัฒนาความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่าย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร
  
ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  
- ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าวัสดุ - จัดซื้อวัสดุ เช่น 
กระดาษ A4  กระดาษสี 
กระดาษหนังช้าง แฟ้ม  ดินสอ 
ปากกา หมึกปริ้น ฯลฯ - ค่า
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

 8. พัฒนาคุณลักษณะเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ  
จัดซื้อวัสดุ เช่น หมึกปริ้น 
กระดาษ 100 ปอนด์ แฟ้ม 
กระดาษสี หนังสือแบบเรียน
พัฒนาด้านการศึกษาพิเศษ  
อุปกรณ์ด้านการศึกษาพิเศษ  
โปรแกรมส าหรับฝึกเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษแต่ละ
ประเภท วัสดุสื่อส าเร็จรูป ฯลฯ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90000 บาท 

90,000.00 40,000.00 0.00 30,000.00 20,000.00 

 9. การอบรมให้ค าปรึกษา
และแนะน าการดูแลเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษให้กับ
ผู้ปกครอง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  
- ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าวัสดุ  
กระดาษสี กระดาษแข็ง สี ฟิว
เจอร์บอร์ด ปากกา แฟ้ม  ฯลฯ
  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท 

60,000.00 19,000.00 17,400.00 17,400.00 6,200.00 

 10. การพัฒนาเด็กกลุ่ม
เสี่ยงต่อปัญหาทางการ
เรียนรู้/ปัญหาพัฒนาการใน
ชุมชน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน - 
-   ค่าตอบแทนวิทยากร  
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร
  
ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

50,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 
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รหัส 12 
หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-ธ.ค.60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-มี.ค.61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-ม.ิย.61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

พ.ศ. 2560 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

  
- ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าวัสดุ  
- -  จัดซื้อวัสดุ เช่น ซอง 
ปากกา สมุด กระดาษการ์ด 
ป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

 11. จัดท าวารสารครุ
ศาสตร์กรุงเก่า 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย  
- ค่าจัดพิมพ์วารสาร  
- ค่าอ่านบทความ  
- ค่าถ่ายเอกสาร   
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95000 บาท 

95,000.00 0.00 0.00 47,500.00 47,500.00 

รวม 1,010,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ดร.ก่ิงสร เกาะประเสริฐ   
 
 
13. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2560 ป ี2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 ม.ิย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การบริหารปรับปรุงอาคาร ห้องเรียนและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์และ
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษได้รับการ
ซ่อมแซมและปรับปรุง 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของรับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

2. จัดซื้อวัสดุส านักงาน/วัสดุการเกษตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวัสดุ  อุปกรณ์
ทางการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ใน
ส านักงาน และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

รายการ 30.00 0.00 20.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ
พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและ
บุคลากรมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 

3. ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรได้มี
การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
พิเศษ 

ครั้ง 0.00 3.00 0.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในกระบวนการให้
บริหาร 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 80.00 

4. การอบรมบริการวิชาการด้านการศึกษา
พิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดอบรม
บริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู บุคลากร
ได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องและมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

5. การพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้าน

ครั้ง 60.00 70.00 70.00 56.00 
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กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2560 ป ี2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 ม.ิย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
การเรียนรู้ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในกระบวนการให้
บริหาร 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

6. วันเด็กส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
และเด็กปกติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในกระบวนการให้
บริหาร 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในกระบวนการให้
บริหาร 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

7. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่าย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครู บุคลากร
ได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องและมีความพึงพอใจ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู บุคลากร
ได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องและมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

8. พัฒนาคุณลักษณะเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้าน
การเรียนรู้และมีอุปกรณ์ในการ
พัฒนา 

รายการ 30.00 0.00 10.00 10.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ
พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและ
บุคลากรมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 80.00 

9. การอบรมให้ค าปรึกษาและแนะน าการ
ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้กับ
ผู้ปกครอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่
สังคม 

ครั้ง 2.00 3.00 3.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองได้รับ
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมี
ความพึงพอใจในการับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

10. การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา
ทางการเรียนรู้/ปัญหาพัฒนาการในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อ
ปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา
มากยิ่งข้ึน 

คน 0.00 30.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กกลุ่มเสี่ยง
ต่อปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 0.00 

11. จัดท าวารสารครุศาสตร์กรุงเก่า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีจ านวน
วารสารครุศาสตร์กรุงเก่า 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในกระบวนการให้
บริหาร 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 80.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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