
 

รายละเอยีดโครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณรายจา่ยเงนิคา่บำรงุการศึกษา 

(งบ บ.กศ.) 



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ช่ือโครงการ จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา    รหัสโครงการ 6201000005  

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62405 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85),    

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ รวมท้ังการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ให้

บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จําเป็นต้องมีครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทาง

การศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงานทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ 

ทานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะครุศาสตร์มีความจําเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์/จดัหา

เพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้นและ

ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจซึ่งสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้เพ่ิมพูนทักษะและความรู้จากการใช้

อุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอน  

2. เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์มคีุณภาพสูงข้ึน 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามารับบริการคณะครุศาสตร์  

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนที่วางไว้ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 229,900.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. โต๊ะประชุม ตัว 6 
   2. โต๊ะประชุม ชุด 1 
   3. โต๊ะอ่านหนังสือ ชุด 2 
   4. ชุดรับแขก ชุด 1 
   5. โปรเจคเตอร์ เครื่อง 3 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจใช้บริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 100 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201224010131 1. โปรเจคเตอร์ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : โปรเจคเตอร์ 75000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ์ 

1. โปรเจคเตอร์ ราคา 25000 จํานวน 3 ตัว รวมเป็นเงิน 

75,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 75,000.00 บาท 

75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 

201224010231 2. โต๊ะประชุม 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : โต๊ะประชุม 45000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ์ 

1. โต๊ะประชุม ราคา 7500 จํานวน 6 ตัว รวมเป็นเงิน 

45,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 45,000.00 บาท 

45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 

201224010331 3. โต๊ะประชุม 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : โต๊ะประชุม 59900 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น59900 บาท 

 

รายการครุภัณฑ์ 

1. โต๊ะประชุม ราคา 59900 จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 

59,900.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 59,900.00 บาท 

59,900.00 59,900.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201224010431 4. โต๊ะอ่านหนังสือ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : โต๊ะอ่านหนังสือ 20000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น20000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ์ 

1. โต๊ะอ่านหนังสือ ราคา 10000 จํานวน 2 ชุด รวมเป็น

เงิน 20,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 20,000.00 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

201224010531 5. โต๊ะรับแขก 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์ 30000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ์ 

1. โต๊ะรับแขก ราคา 30000 จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 

30,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 30,000.00 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 229,900.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. โปรเจคเตอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โปรเจคเตอร์ รายการ 3.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00
2. โต๊ะประชุม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โต๊ะประชุม ชึ้น 6.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00
3. โต๊ะประชุม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โต๊ะประชุม รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00
4. โต๊ะอ่านหนังสือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โต๊ะอ่านหนังสือ ชึ้น 2.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00
5. โต๊ะรับแขก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโต๊ะรับแขก ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 

2. ช่ือโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์    รหสัโครงการ 6201000006 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85),  

   KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

จัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ ให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ และการ

บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด้านงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งาน

บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของคณะครุ

ศาสตร์ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากภารกิจดังกล่าวจึงจําเป็นต้องใช้

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะครุศาสตร์ให้ตอบสนองเป้าประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจที่

ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามารับบริการคณะครุศาสตร์  

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดประชุม บริการจัดการคณะครุศาสตร์ ค่าสาธารณูปโภค 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 675,758.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้ง 8 
   2. เป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เดือน 12 
   3. ผู้บริหาร/บุคลากร เข้าร่วมการประชุม สัมมนา / แลกเปล่ียน ทางการบริหาร/วิชาการ เดือน 12 
   4. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ครั้ง 1 
   5. รายงานประจําปี เล่ม 100 
   6. ของท่ีระลึก ชิ้น 150 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 17 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 25 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 32 
   4. ไตรมาส 4 ร้อยละ 26 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201227010121 1. จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 30/09/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 56,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,000 บาท 

56,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 

201227010221 2. ค่าสาธารณูปโภค 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2562 ถึง 31/08/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค 15,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 

201227010321 3. งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 

  

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 30/09/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 20,000 บาท 

ค่าใช้สอย 484,758 บาท 

ค่าวัสดุ 100,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 604,758 บาท 

604,758.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 154,758.00 

รวม 675,758.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้ง 2.00 2.00 2.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. ค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าโทรศัพท์/ค่าแสตมป์ งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ช่ือโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์    รหสัโครงการ 6201000007 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร ์

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI305 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา (154 คน),  

   KPI310 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (1,086 คน),  

   KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร ์(ร้อยละ 85)  

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 

 การผลิตครูให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากําหนดน้ัน การจัดการเรียนการสอนหรือ

การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพ ควรเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับ

ธรรมชาติของผู้เรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรู้น้ัน ผู้สอนควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง จึงจําเป็นต้องใช้วัสดุเพ่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ในปีการศึกษา 2561-2562 หรือใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 

สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 

คอมพิวเตอร์ศึกษา พลศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ และการประถมศึกษา มีนักศึกษาต้ังแต่
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ช้ันปีที่  1 ถึง 5 จํานวน 1,495 ซึ่งต้องเรียนรายวิชาต่างๆตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา ทั้งใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากเคร่ืองมือ อุปกรณ์และวัสดุต่างๆเพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรู้ จน

สามารถนําไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้ นอกจากน้ีนักศึกษาต้องฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือเป็นการฝึกทักษะการสอนในสถานศึกษาจริงก่อนการจบการศึกษา คณะครุศาสตร์จึง

จําเป็นต้องจัดหาวัสดุและจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาให้กับนักศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

ให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสนับสนุนระบบการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

2. เพ่ือเพ่ิมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาของนักศึกษา 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกช้ันปี จํานวน 1,495 คน 

6. วิธีการดําเนินงาน จ้างอาจารย์พิเศษ จดัซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา อบรมให้ความรู้นักฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,306,710.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. วัสดุภาคปฏิบัติ สาขาวิชา 10 
   2. อบรมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คน 325 
   3. จ้างอาจารย์พิเศษ รายวิชา 1 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจผู้รับบริการ ร้อยละ 85 
   2. ร้อยการมีงานทําภายใน1ปี ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 10 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 40 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 13 
   4. ไตรมาส 4 ร้อยละ 36 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207010121 1. พัฒนาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 30/09/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 211200 บาท 

ค่าใช้สอย 40000 บาท 

ค่าวุสดุ 77660 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 328860 บาท 

328,860.00 134,200.00 58,030.00 109,800.00 26,830.00 

201207010221 2. จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 30/09/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 965850 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 965850 บาท 

965,850.00 0.00 470,000.00 50,000.00 445,850.00 

201207010321 3. จ้างอาจารย์พิเศษ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/04/2562 ถึง 30/06/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 12000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท 

12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 

รวม 1,306,710.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล   

 

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. พัฒนาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คน 325.00 325.00 325.00 325.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการสนับสนุนวัสดุฝึกปฏิบัติทุกสาขาวิชา ร้อยละ 0.00 100.00 100.00 100.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 
3. จ้างอาจารย์พิเศษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนจ้างอาจารย์พิเศษ คน 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษา ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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