
 

รายละเอยีดโครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณรายจา่ย งบประมาณแผน่ดนิ 

(งบประมาณแผน่ดนิ) 



 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะครุศาสตร์    รหัสโครงการ 6201000001 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62405 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ 

                       สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), 
 
      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

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

3. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงานทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
ทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ และมองมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะครุศาสตร์มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์/
จัดหาเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นและ
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจซึ่งสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้เพ่ิมพูนทักษะและความรู้จากการใช้
อุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอน 

2) เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์มีคุณภาพสูงขึ้น 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามารับบริการคณะครุศาสตร์ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนที่ตั้งไว้ 
 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 31/03/2562    
 
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ 2,075,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ครุภัณฑ์พลศึกษา ชุด 1 
   2. ครุภัณฑ์ห้องสังเกตการณ์สอน ชุด 1 
   3. กล้องถ่ายรูป ตัว 1 
   4. เครื่องฉายภาพวัตถ ุ3 มิต ิ ตัว 2 
   5. กล้องวงจรปิด ชุด 1 
   6. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ชุด 1 
   7. เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทีย ู ตัว 13 
   8. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชุด 1 
เชิงคุณภาพ    
   2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของจ านวนรายการครุภัณฑ์ด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ร้อยละ 100 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

101224010131 1. เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทีย ู
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561ถึง31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอยีด : ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 36,000 บี
ทียู 13 เครื่องๆละ47000 = 611000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 611,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู ราคา 47000 
จ านวน 13 ตัว รวมเป็นเงิน 611,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 611,000.00 บาท 
 

611,000.00 611,000.00 0.00 0.00 0.00 

101224010231 2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร ์
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอยีด : ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
ชุดๆละ 802600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 802,600 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ ราคา 802600 
จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 802,600.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 802,600.00 บาท 
 

802,600.00 802,600.00 0.00 0.00 0.00 

101224010331 3. ครุภัณฑ์พลศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอยีด : ครุภัณฑ์พลศึกษา 1 ชดุๆละ 199000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์พลศึกษา ราคา 199000 จ านวน 1 รายการ 
รวมเป็นเงิน 199,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 199,000.00 บาท 

199,000.00 199,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

101224010431 4. ครุภัณฑ์ห้องสังเกตการณ์สอน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอยีด : ครุภัณฑ์ห้องสังเกตการณ์สอน 1 ชุดๆ
ละ 215000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 215,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์ห้องสังเกตการณ์สอน ราคา 215000 
จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 215,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 215,000.00 บาท 

215,000.00 215,000.00 0.00 0.00 0.00 

101224010531 5. กล้องถ่ายรูป 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอยีด : กลอ้งถ่ายรูป 1 ชิ้นๆละ 45000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. กล้องถ่ายรูป ราคา 45000 จ านวน 1 ชึ้น รวมเป็น
เงิน 45,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 45,000.00 บาท 

45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 

101224010631 6. เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิต ิ
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอยีด : เครื่องฉายภาพวัตถ ุ3 มิติ จ านวน 2 
เครื่องๆละ 38500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น77000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ ราคา 38500 จ านวน 2 
รายการ รวมเป็นเงิน 77,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 77,000.00 บาท 
 
 
 
 

77,000.00 77,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

101224010731 7. กล้องวงจรปิด 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอยีด : กลอ้งวงจรปิด จ านวน 1 ชุดๆละ 
95000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. กล้องวงจรปิด ราคา 95000 จ านวน 1 ชึ้น รวมเป็น
เงิน 95,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 95,000.00 บาท 

95,000.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 

101224010831 8. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอยีด : ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุดๆละ 
31200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น31200 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ราคา 31200 จ านวน 1 
รายการ รวมเป็นเงิน 31,200.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 31,200.00 บาท 

31,200.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 2,075,800.00     

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

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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. เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทีย ู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 13 เครื่อง 13.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการรับบริการ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ชุด 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการรับบริการ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
3. ครุภัณฑ์พลศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์พลศึกษา ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการรับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
4. ครุภัณฑ์ห้องสังเกตการณ์สอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ห้องสังเกตการณ์สอน ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
5. กล้องถ่ายรูป ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กล้องถา่ยรูป ตัว 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการรับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
6. เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิต ิ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ เครื่อง 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการรับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
7. กล้องวงจรปิด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กล้องวงจรปิด ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
8. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการใช้บริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
 

14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายละเอยีดรายการคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 

ล าดบั รายการ 
จ านวน/หนว่ย

นบั 
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท) 
รวมเงนิ (บาท) 

มาตรฐานและคณุลกัษณะเฉพาะ 
หรอืขนาด/ลกัษณะของโครงสรา้ง 
และค าชีแ้จง/เหตผุลความจ าเปน็ 

1 
 
 
 
 

เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทีย ู
 

13 เครื่อง 47,000 611,000 มาตรฐานฯ 
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน    
- สามารถท าความเย็นได้ไม่ต่ ากวา่  36,000  บีทียู 
- ราคาที่ก าหนด  เป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเรจ็ทั้งชุดทั้งหน่วยส่ง   

   ความเย็น 
- และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
- มีแผ่นฟอกอากาศ  ได้รับมาตรฐาน  มอก.  และฉลาก 

   ประหยัดไฟเบอร์  5 
- ชุดควบคุมแบบมีสาย  คอมเพรสเซอร์ใช้ระบบไฟ  220 โวลต์ 
- รับประกันอุปกรณ์ 1  ป ีคอม ฯ  5 ปี 
- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว 

2 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร ์ 1 ชุด 802,600 802,600 มาตรฐานฯ 
- โปรเจคเตอร์ 1 ชุด  
- จอรับภาพชนิดมิเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว 
- คอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง 
- โต๊ะส าหรับนักเรียน 15 ชุด 
- เก้าอี้ส าหรับนกัเรียน 30 ชุด 
- คอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารย์ 1 เครื่อง 
- โต๊ะส าหรับอาจารย์ 1 ชุด 
- เก้าอี้ส าหรับอาจารย์ 1 ชุด 
- เครื่องเสียง Power Amplifier 120 W 1 ชุด 
- ล าโพงแบบแขวนผนัง 4 เครื่อง 
- ชุด Access Point 1 ชุด 
- ตู้เก็บเอกสาร 1 ตวั 
- ไมโครโฟนแบบมีสาย 1 ชุด 
-  
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ล าดับ รายการ 
จ านวน/หนว่ย

นบั 
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท) 
รวมเงนิ (บาท) 

มาตรฐานและคณุลกัษณะเฉพาะ 
หรอืขนาด/ลกัษณะของโครงสรา้ง 
และค าชีแ้จง/เหตผุลความจ าเปน็ 

3 
 

ครุภัณฑ์พลศึกษา 1 ชุด 199,000 199,000 มาตรฐานฯ 
- เสาตะกร้อแบบแข่งขัน 2 ชุด 
- เสาแบดมินตันแข่งขัน 2 ชุด 
- ตู้เอนกประสงค์เหล็ก 5 ชุด 
- รถเข็นใส่บอล ตะแกรงเหล็ก 4 ชิ้น 
- ตู้ล าโพงพร้อมไมค์ 4 ชุด 
- เก้าอี้กรรมตัดสินแบดมินตัน 2 ชุด  

4 ครุภัณฑ์ห้องสังเกตการณ์สอน 1 ชุด 215,000 215,000 มาตรฐานฯ 
- กระจก One way 2 ด้าน 3X2 เมตร 2 ชุด 
- ชุดเคาน์เตอร์ขนาด 250x30x20  2 ชุด 
- ชุดกล้องวงจรปิด พร้อม NVR บันทึกภาพพร้อมเสียง 2 ชุด  
- TV ขนาด 49 นิว้ 1 เครื่อง 
- ชุดล าโพง พร้อม Volume Control 2 ชุด 
- ชุด audio splitter 1 in 4 out 2 ชุด 
- ชุดหูฟัง 8 ชุด 
- งานติด Wall Paper และผ้าม่าน 1 งาน 
- ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเกา้อี้ จ านวน 8 ที่นัง่ 1 ชุด 
- เก้าอี้นั่งสังเกตการณ์ 8 ตัว 
- เก้าอี้นั่งส ารอง 6 ตัว 
- สตูพักคอย 6 ตัว 
- เก้าอี้รับแขก ขนาด 3 ที่นั่ง 1 ตวั  

5 กล้องถ่ายรูป 1 เครื่อง 45,000 45,000 มาตรฐานฯ 
- เซ็นเซอร์ความละเอียด 24 ลา้นพิกเซล  

ขนาด APS-C 
- ระบบประมวลผล DIGIC 6 
- ระบบโฟกัส Hybrid CMOS AF III มีระบบตรวจจับใบหน้าเมื่อใช้งาน Live View 
- ISO 100-12800 ขยายได้เป็น 25600 
- หน้าจอแบบบิดพบัได้ขนาด 3 นิว้ ระบบสัมผัส 
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง 5 ภาพต่อวินาที 
- สามารถถ่ายวีดีโอแบบ Full HD 
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ล าดับ รายการ 
จ านวน/หนว่ย

นบั 
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท) 
รวมเงนิ (บาท) 

มาตรฐานและคณุลกัษณะเฉพาะ 
หรอืขนาด/ลกัษณะของโครงสรา้ง 
และค าชีแ้จง/เหตผุลความจ าเปน็ 

- รองรับการเชื่อมต่อผ่าน NFC และ Wi-Fi 
- CS100 Connect Station Support 

6 เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ 2 เครื่อง 38,500 77,000 
 

มาตรฐานฯ 
- L12iD ELMO Visualiser/ Document Camera 
- เซ็นเซอร์รับภาพ1/2.8 นิ้ว 3,400,000 พิกเซล 
- อัตราการแสดงภาพ 30 ภาพ ต่อวินาท ี
- การขยายภาพ 12 เท่า ออพติคอล 
- การบันทึกภาพ และน ามาใช้ SD การ์ด/SDHC การ์ด/USB แฟลชไดรว ์
- พื้นที่จับภาพสูงสุด 420 x 334 มม. (ขนาด A3 ) 
- สัญญาณภาพออก RGB1080p, 720p, SXGA, WXGA, XGA 
- รีโมทคอนโทรล (พร้อมสายคล้อง) 
- ไฟส่องสว่างด้านบนหลอดไฟ LED 
- ช่องควบคุมภายนอกUSB 2.0, Mini-B receptacle 
- รับประกัน 1 ป ี

7 กล้องวงจรปิด 1 ชุด 95,000 95,000 มาตรฐานฯ 
- เครื่องบันทึกภาพ 1 เครือ่ง 
- รองรับกล้องสูงสุด 2 ล้านพิกเซล   
- กล้องวงจรปิด 3.8 mm AHD Watashi # WAI13013 จ านวน 16 ชุด   
- 4 TB. SATA-III Western Purple (64MB.)                 For CCTV 2 ลกู 
- Watashi WAC006 Jack F-Type Female to BNC Male  32 อัน 
- WATASHI WAC028 Jack Terminal Male 16 อัน 
- Cable HDMI 1.4 ความยาวสาย 5 เมตร 1เส้น 
- WATASH#WCP074 Cable 500M RG6/168 I Power Line 1 ลัง 

อุปกรณ์ส าหรับเก็บสาย 1ชุด 
8 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด 31,200 

 
31,200 

 
มาตรฐานฯ 
- NTS สเตอริโอเพาเวอร์มิกเซอร์  
- 12 โมโนอินพุท + เอ็ฟเฟก็ต์ / USB 
- NTS PMX-1203 Stereo Power Mixer 6 Channel 
- USB / SD card for MP3 input 
- Build in 16 DSP effector 
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ล าดับ รายการ 
จ านวน/หนว่ย

นบั 
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท) 
รวมเงนิ (บาท) 

มาตรฐานและคณุลกัษณะเฉพาะ 
หรอืขนาด/ลกัษณะของโครงสรา้ง 
และค าชีแ้จง/เหตผุลความจ าเปน็ 

- 3 band EQ with sweepable midrange on all channel input 
- 1 Aux send per channel for external effect and monitoring 
- Dual 7 band EQ on stereo output 
- Dual 10 band level display main output 
- NTS ตู้ล าโพงขนาด 12 นิว้ 300 วัตต์  
- ตอบสนองความถี่ 55 Hz - 18 kHz มีทีจ่ับและล้อลากเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
- NTS ไดนามิคไมโครโฟน พร้อมสายความยาว 5 เมตร 
- NTS ไมโครโฟนไร้สาย UHF ไมค์ถือคู่ พร้อมกระเป๋าอลูมิเนยีม 

รวม 2,075,800  
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์    รหัสโครงการ 6201000002 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI305 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา (154 คน),  

   KPI310 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (1,086 คน) 
   KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 
   KPI315 ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตในระบบสหกิจศึกษา (ร้อยละ 50) 
   KPI316 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง (ร้อยละ 30) 
   KPI317 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80) 

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

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

                          ความตอ้งการของประเทศและท้องถิ่น 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ นอกจากนั้น
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ได้จัดท าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ซึ่งการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพมีความจ าเป็นที่หน่วยงานต้องมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะท าให้การประกันคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ ท าให้องค์กร หน่วยงานมีคุณภาพ นอกจากนั้นศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด
ในการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันและความยั่งยืนของคณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์
สามารถสร้างผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างและจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และน าไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มี
คุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคมรวมทั้งสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้คณะเป็น
ที่ยอมรับของสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความ
รุนแรงเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งเกิดการเปิดประเทศของ
ประเทศไทย ท าให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง อย่างต่อเนื่องในมิติที่หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน การท าวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านภาษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวท าให้การจัดพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่าง
เร่งด่วนและต่อเนื่อง คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ
บุคลากร คณะครุศาสตร์ สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทั้งนี้คณะครุศาสตร์
เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ในการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความสามารถ ในการแข่งขันและความยั่งยืน
ในที่สุด 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ 

2. เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  
3. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ 
4. เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนความเข้าใจ ในกลไกและ 

              เกณฑ์การประกันคุณภาพ  
5. เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกันคุณภาพได้อย่าง  
    มีประสิทธิภาพ 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์และบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย  
 
6. วิธีการด าเนินงาน  

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประชุมและจัดสัมมนา จัดกิจกรรมตรวจประกันคุณภาพ 
 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    
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8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย   
 
9. งบประมาณโครงการ 168,250.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย ครั้ง 1 
   2. การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพ ครั้ง 1 
   3. คนเข้าร่วมกิจกรรม คน 50 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 ร้อยละ 37 
   2. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 ร้อยละ 18 
   3. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 3 ร้อยละ 18 
   4. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 4 ร้อยละ 27 
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11. แผนการด าเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

101210010121 1. เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าเช่าเหมารถ 13500 บาท 
ค่าที่พัก 17000 บาท 
ค่าอาหาร 1750 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32250 บาท 

32,250.00 32,250.00 0.00 0.00 0.00 

101210010221 2. การอบรมการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษาใหก้ับบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพะรนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 39600 บาท 
ค่าใช้สอย 24000 บาท 
ค่าวัสดุ 26400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90000 บาท 

90,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

101210010321 3. การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายในและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าใช้สอย 27900 บาท 
ค่าวัสดุ 18100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46000 บาท 

46,000.00 0.00 0.00 0.00 46,000.00 

รวม 168,250.00     

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

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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. เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วมกจิกรรม คน 20.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. การอบรมการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ
บุคลากรคณะครุศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 50.00 50.00 50.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 
3. การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วมกจิกรรม คน 0.00 0.00 0.00 70.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาครูด้านศิลปวัฒนธรรม    รหัสโครงการ 6201000003 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI305 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา (154 คน), 

   KPI310 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (1,086 คน),  
   KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

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

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

                         ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 
 

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 าคัญมากยิ่งข้ึนในโลกอนาคต 
จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ท าให้บัณฑิตรุ่นใหม่จ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล ซึ่ง
ความสามารถในการคิดจะเป็นหัวใจส าคัญส าหรับบัณฑิตยุคใหม่ เช่น การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีทักษะหลายด้านเพื่อการด ารงชีวิต ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ได้ก าหนดให้บัณฑิตยุคใหม่ต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตยุคใหม่ คือ ต้องเป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่
ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับ
บริบททางสังคม มีทักษะการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ (Life & career skills) มีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม
ใหม่ (Learning and innovative skills) มีทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และการ
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เรียนรู้  ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพ้ืนฐานของจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา 
การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นต้น และในความเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 

2) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอัตลักษณ์คณะครุศาสตร์ด้านการ 
              มีจิตอาสา 

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 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562    
 
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ 119,400.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. นกัศึกษาครูได้รับการพัฒนา คน 830 
   2. คณาจารย์เข้ารว่มกิจกรรม คน 60 
เชิงคุณภาพ    
   1. รอ้ยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 3 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 93 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 3 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

101207010121 1. เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 ถึง 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 3600 บาท 
ค่าใช้สอย 25000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28600 บาท 

28,600.00 0.00 28,600.00 0.00 0.00 

101207010221 2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวัสดุ 12000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท 

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

101207010321 3. ครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 ถึง 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 3600 บาท 
ค่าใช้สอย 31200 บาท 
ค่าวัสดุ 25500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60300 บาท 

60,300.00 0.00 60,300.00 0.00 0.00 

101207010421 4. จิตอาสาส านกึรักษอ์ยธุยามรดกโลก 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 ถึง 01/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าใช้สอย 14500 บาท 
ค่าวัสดุ 4000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18500 บาท 

18,500.00 0.00 18,500.00 0.00 0.00 

รวม 119,400.00     
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12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
 
 
13. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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. เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วมกจิกรรม คน 0.00 250.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนคนเข้าร่วมกิจกรรม คน 80.00 80.00 80.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการเข้าร่วม ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 
3. ครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนคนเข้าร่วม คน 0.00 300.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจกิจกรรม ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
4. จิตอาสาส านกึรักษอ์ยธุยามรดกโลก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วมกจิกรรม คน 0.00 200.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
 
 

47



 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถของนักศึกษาครูให้เป็นครูมืออาชีพ     
                        รหัสโครงการ 6201000004 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI305 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา (154 คน) 

   KPI310 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (1,086 คน), 
   KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

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

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ 
               ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 
 

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

3. หลักการและเหตุผล 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี(พ.ศ. 2551-2565) พบว่า ยุคปัจจุบันมีความต้องการคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่เด่นชัดและสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต 
จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ท าให้บัณฑิตรุ่นใหม่จ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล ซึ่ง
ความสามารถในการคิดจะเป็นหัวใจส าคัญส าหรับบัณฑิตยุคใหม่ เช่น การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีทักษะหลายด้านเพื่อการด ารงชีวิต ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ได้ก าหนดให้บัณฑิตยุคใหม่ต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตยุคใหม่ คือ ต้องเป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่
ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับ
บริบททางสังคม มีทักษะการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ (Life & career skills) มีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม
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ใหม่ (Learning and innovative skills) มีทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และการ
เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพ้ืนฐานของจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา 
การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นต้น และในความเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  

2) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคมตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1- ชั้นปีที่ 5 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา การศึกษาดูงาน 
 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562    
 
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ 312,250.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. นกัศึกษาครูได้รับการพัฒนา คน 800 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจการอบรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 
   2. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 ร้อยละ 37 
   3. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 3 ร้อยละ 16 
   4. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 4 ร้อยละ 15 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

101207020121 1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 01/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าใช้สอย 14200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14200 บาท 

14,200.00 14,200.00 0.00 0.00 0.00 

101207020221 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในยุคดิจิทัล 
4.0 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 2800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

101207020321 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดค่ายคณิต-
ศาสตร์ที่พัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 
 

ตอบแทน,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14400 บาท 
ค่าวัสดุ 900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15300 บาท 

15,300.00 15,300.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

101207020421 4. เสริมสร้างความรู้ในหน่วยงานทางการศึกษาที่ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าใช้สอย 13800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13800 บาท 

13,800.00 13,800.00 0.00 0.00 0.00 

101207020521 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิต
เพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษาบูรณาการให้สอด-คล้องกับ
การศึกษายุค 4.0 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14400 บาท  
ค่าใช้สอย 1900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16300 บาท 

16,300.00 16,300.00 0.00 0.00 0.00 

101207020621 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สานรกัสานสัมพันธ์น้อง
พี่การศึกษาพิเศษ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าใช้สอย 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

101207020721 7. ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย 
 

ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าใช้สอย 6420 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6420 บาท 

6,420.00 6,420.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

101207020821 8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 ถึง 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 3000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10200 บาท 

10,200.00 0.00 10,200.00 0.00 0.00 

101207020921 9. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพใน
การเป็นผู้น านันทนาการส าหรับครูพลศกึษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 ถึง 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 7700 บาท 
ค่าวัสดุ 700 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15600 บาท 

15,600.00 0.00 15,600.00 0.00 0.00 

101207021021 10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปิดโลกทัศน์ความเป็น
ครูประถมศึกษามืออาชีพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 ถึง 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 

ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าใช้สอย 5520 บาท 
ค่าวัสดุ 9980 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15500 บาท 

15,500.00 0.00 15,500.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

101207021121 11. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษา-อังกฤษมุ่งสู่ความเป็นครูยุค
ไทยแลน 4.0 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 ถึง 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 10800 บาท 
ค่าวัสดุ 3800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14600 บาท 

14,600.00 0.00 14,600.00 0.00 0.00 

101207021221 12. การจัดสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษ เร่ือง 
“Changes and Chances in ELT Professionals” 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 ถึง 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าใช้สอย 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

101207021321 13. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีกับการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษาในยุค 4.0 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 ถึง 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 2800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

101207021421 14. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนวิชาสัมคมศึกษาบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้อง
กับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนและการจัดการความรู้
สาระสังคมศึกษา ให้สอดคล้องกับการศึกษายุค 4.0 
 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท  
ค่าใช้สอย 2800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 ถึง 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

101207021521 15. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกจิกรรม
ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวยัในการจดัการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 ถึง 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 5400 บาท  
ค่าใช้สอย 4600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

101207021621 16. เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สมัยใหม่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 ถึง 01/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าใช้สอย 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

101207021721 17. ค่ายฝึกประสบการณ์ทางพลศึกษาในโรงเรียน
เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ความเปน็ครูมืออาชีพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 ถึง 01/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท  
ค่าใช้สอย 2800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

101207021821 18. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 ถึง 01/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าใช้สอย 9980 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9980 บาท 

9,980.00 0.00 0.00 9,980.00 0.00 

101207021921 19. ค่ายภาษาไทย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/07/2562 ถึง 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 6820 บาท 
ค่าวัสดุ 1280 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15300 บาท 

15,300.00 0.00 0.00 0.00 15,300.00 

101207022021 20. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาษาไทย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/07/2562 ถึง 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 3600 บาท 
ค่าใช้สอย 3190 บาท  
ค่าวัสดุ 3210 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

101207022121 21. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ PLC 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/07/2562 ถึงื 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 

ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าใช้สอย 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

101207022221 22. วัสดุพัฒนานักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2562 ถึง 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวัสดุ 65050 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65050 บาท 

65,050.00 15,050.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 

รวม 312,250.00     

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

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 28.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในยุคดิจิทัล 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 28.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดค่ายคณิต-ศาสตร์ที่พัฒนาทักษะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 58.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
4. เสริมสร้างความรู้ในหน่วยงานทางการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้ารวม คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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) 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตเพือ่การเรียนรู้และการอยู่
ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษาบูรณาการให้สอด-คล้องกับการศึกษายุค 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สานรกัสานสัมพันธ์น้องพี่การศึกษาพิเศษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 30.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
7. ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 30.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะคอมพวิเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
9. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้น านันทนาการ
ส าหรับครูพลศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 0.00 35.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปิดโลกทัศน์ความเป็นครูประถมศึกษามืออาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าอบรม คน 0.00 23.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
11. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษา-
อังกฤษมุ่งสู่ความเป็นครูยุคไทยแลน 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าอบรม คน 0.00 100.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
12. การจัดสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษ เร่ือง “Changes and Chances in 
ELT Professionals” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
13. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้ส าหรับครู
ประถมศึกษาในยุค 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 0.00 26.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
14. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาสัมคมศึกษาบูรณา
การเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนและการจัดการความรู้
สาระสังคมศึกษา ให้สอดคล้องกับการศึกษายุค 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 0.00 40.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
15. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกจิกรรมภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวยัใน
การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
16. เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
17. ค่ายฝึกประสบการณ์ทางพลศึกษาในโรงเรียนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่
ความเป็นครูมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 0.00 0.00 26.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
18. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 0.00 0.00 30.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตวามพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
19. ค่ายภาษาไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 0.00 0.00 0.00 60.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
20. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาษาไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 0.00 0.00 0.00 29.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
21. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ PLC 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
22. วัสดุพัฒนานักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุพัฒนานักศึกษา งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์    รหัสโครงการ 6201000008 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI319 จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม)     
             KPI321 จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ/กิจกรรม) 
      KPI324 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 30)   
      KPI326 จ านวนบุคลากรของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น  
                        (ไม่น้อยกว่า 2 คน) 
       KPI327 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 40) 
     KPI329 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 
                       ร้อยละ 50) 

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

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

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

3. หลักการและเหตุผล 
 ศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความ
ยั่งยืนของคณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและนาไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งสามารถ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้คณะมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งใน

59



ระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมาก 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแส
โลกาภิวัฒน์ซึ่งเกิดจากการเปิดประเทศของประเทศไทย ท าให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ
มีความจ าเป็น ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องในมิติที่หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน การ
ทาวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวท าให้การจัดพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์
เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้คณะครุศาสตร์เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการก้าวไปสู่
องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในที่สุด 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ตามศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ ตามสาย 
              การปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรคณะครุศาสตร์ 

6. วิธีการด าเนินงาน  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน เข้าร่วมสัมมนา 

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

8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 230,000.00 บาท 
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพฒันา/เข้าร่วมประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา ฯลฯ 

คน 65 

   2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนา/เขา้ร่วมประชุมวิชาการ/ไปราชการ/
อบรม/สัมมนา ฯลฯ 

คน 20 

   3. อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เร่ือง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 60 
   2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 60 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 ร้อยละ 11 
   2. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 ร้อยละ 30 
   3. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 3 ร้อยละ 30 
   4. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 4 ร้อยละ 29 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

101211010121 1. พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าตอบแทน 34400 บาท 
ค่าใช้สอย 195600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230000 บาท 

230,000.00 25,000.00 70,000.00 70,000.00 65,000.00 

รวม 230,000.00     

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

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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. พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนา คน 10.00 25.00 25.00 25.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
       

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักเรียน     
                       รหัสโครงการ 6201000010 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62205 โครงการอ่านออกเขียนได้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักเรียน 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 60) 

   KPI204 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์  
             (ร้อยละ 20) 
   KPI206 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์   

                       เพ่ิมข้ึนเป็น 30 โรงเรียน 
   KPI207 จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน) 

 
     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 การอ่านออกเขียนได้เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ และเป็น
บันไดขั้นแรกสู่การเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่จะมีสุขภาวะที่ดี เพราะทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
เป็นอีกทักษะที่มีความส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งโรคที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้ 2 ใน 3 มาจาก
โรคที่เกิดจากพฤติกรรม โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงการมีชีวิตที่มีสุขภาวะ ทั้งการรู้เท่าทันสื่อสังคม
ออนไลน์ สุขภาวะทางเพศที่เหมาะสม แต่ในปัจจุบันยังมีนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ซึ่งส่งผล
ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาวะอยู่อีกเป็นจ านวนมาก จากผลการประเมิน PISA ปี 2015 พบว่านักเรียนไทยอายุ 
15 ปี ร้อยละ 83 สอบตกวิชาการอ่านซึ่งถือเป็นปัญหาส าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤติคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ ดังนั้นแนวทางการแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ก็คือ การท าให้เด็กไทยทุกคนที่อยู่ในระบบการศึกษาเกิด
การพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ อันเป็นพื้นฐานและหัวใจส าคัญในการด าเนินชีวิต   

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้หาแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาวะ เพื่อเป็นการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
และความรอบรู้ทางสุขภาวะให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการคือ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ให้มีองค์ความรู้และแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ  ที่จะส่งผลถึง
ความสามารถและทักษะของเด็กเมื่อเติบโตขึ้น อาทิ ความสามารถด้านการเรียนรู้ ความฉลาด/ความรอบรู้ทาง
สุขภาพ (Health literacy) จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นักเรียนเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านภาษาและความรอบรู้ทางสุขภาวะให้กับนักเรีย น
ระดับชั้นประถมศึกษาในพ้ืนที่ โดยบูรณาการระหว่างโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และกลุ่มทางสังคม ตลอดจนการ
เสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายให้เกิดเป็นกลไกการท างานในพ้ืนที่ โดยให้คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษาได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงในการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในพ้ืนที่เป้าหมาย และเกิดการขยายผล
ไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมายให้มีคุณภาพ 
          2. เพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

3. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาในการท างานในพ้ืนที่ ร่วมกับชุมชนและ
สถานศึกษาในพ้ืนที่เป้าหมาย    
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง จ านวน 20 โรงเรียน  
 
6. วิธีการด าเนินงาน จดัการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562    
 
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
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9. งบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท 
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 

 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผู้เข้ารว่มการอบรม (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) คน 1,000 
   2. โรงเรียนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเปน็พี่เล้ียง โรงเรียน 20 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจในการอบรม ร้อยละ 85 
   2. การน าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 85 
   3. นกัเรียนในโรงเรียนที่มหาวิทยาลยัเป็นพี่เลี้ยงมีคะแนนสอนONETทุกรายวชิา ร้อยละ 50 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 16 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 34 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 37 
   4. ไตรมาส 4 ร้อยละ 13 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103211010152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อเด็กปฐมวัยให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 
2560 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ตอบแทนวิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 8800 บาท 
ค่าวัสดุ 9450 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32650 บาท 

32,650.00 32,650.00 0.00 0.00 0.00 

103211010252 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการใช้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนในยุคดิจิทัล 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 15400 บาท 
ค่าวัสดุ 3000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32800 บาท 

32,800.00 0.00 0.00 32,800.00 0.00 

103211010352 3. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะเต็มศึกษาเพือ่พฒันาทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 12000 บาท 
ค่าวัสดุ 13600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40000 บาท 

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103211010452 4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การเขียน Logbook 
(PLC) ส าหรับครูภาษาไทย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 8800 บาท 
ค่าวัสดุ 7000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30200 บาท 

30,200.00 0.00 0.00 30,200.00 0.00 

103211010552 5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การพัฒนาการสอนสังคม
ศึกษาและการผลิต “นวัตกรรมการศึกษา(Educational 
Innovation )” ส าหรับครูสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางสังคม
ศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 - 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 8800 บาท 
ค่าวัสดุ 6800 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

103211010652 6. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดค่ายคณิตศาสตร์เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 8800 บาท 
ค่าวัสดุ 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29200 บาท 

29,200.00 0.00 0.00 29,200.00 0.00 

103211010752 7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้และผลิตสื่อเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 14400 บาท 

34,000.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ค่าวัสดุ 5200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34000 บาท 

103211010852 8. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงที่
มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21” 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 - 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 11000 บาท 
ค่าวัสดุ 9000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34400 บาท 

34,400.00 0.00 34,400.00 0.00 0.00 

103211010952 9. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ แบบ
ผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในยุค 4.0 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 11850 บาท 
ค่าวัสดุ 8000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34250 บาท 

34,250.00 0.00 0.00 34,250.00 0.00 

103211011052 10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณความเป็น
ครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการจิตต
ปัญญา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 - 31/03/2562 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 43200 บาท 
ค่าใช้สอย 24000 บาท 
ค่าวัสดุ 7600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74800 บาท 

74,800.00 0.00 74,800.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103211011152 11. พัฒนาความเป็นครูด้วยจิตตปญัญาและ
กระบวนการโค้ชเพื่อการสอนแบบ Active Learning 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 3800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27800 บาท 

27,800.00 0.00 0.00 27,800.00 0.00 

103211011252 12. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 9000 บาท 
ค่าใช้สอย 33750 บาท 
ค่าวัสดุ 27250 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000 บาท 

70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 

103211011352 13. กิจกรรมการประกวด แข่งขันทางวชิาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 - 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14000 บาท  
ค่าใช้สอย 86460 บาท 
ค่าวัดสุ 52000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152460 บาท 

152,460.00 0.00 152,460.00 0.00 0.00 

103211011452 14. ศูนย์ศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : วิทยากร 64800 บาท 
ค่าใช้สอย 192000 บาท 
ค่าวัสดุ 120640 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 377440 บาท 

377,440.00 0.00 138,600.00 238,840.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103211011552 15. ค่ายพัฒนาการอ่านออกเขยีนได้เพื่อเสริมสร้างสุข
ภาวะของนักเรียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 432000 บาท 
ค่าใช้สอย 240000 บาท 
ค่าวัสดุ 328000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1000000 บาท 

1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

รวม 2,000,000.00     

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

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 0 0 0 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในยุคดิจิทัล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 0 85 0 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะ
เต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 0 0 0 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การเขียน Logbook (PLC) ส าหรับครู
ภาษาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0 0 30200 0 
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กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 0 85 0 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการ
ผลิต “นวัตกรรมการศึกษา(Educational Innovation )” ส าหรับครู
สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
ทางสังคมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 85 0 0 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 0 85 0 
7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้และผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 0 85 0 
8. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 85 0 0 
9. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
กิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาในยุค 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 0 85 0 
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณความเป็นครูของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการจิตตปญัญา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 85 0 0 
11. พัฒนาความเป็นครูด้วยจิตตปญัญาและกระบวนการโค้ชเพื่อการ
สอนแบบ Active Learning 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ 
 

ร้อยละ 0 0 85 0 

12. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกจิกรรมจ านวน ครั้ง 0 0 1 0 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 0 85 0 
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กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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) 

13. กิจกรรมการประกวด แข่งขันทางวชิาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกจิกรรม ครั้ง 0 1 0 0 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 85 0 0 
14. ศูนย์ศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกจิกรรม กิจกรรม 0 1 1 0 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 85 85 0 
15. ค่ายพัฒนาการอ่านออกเขยีนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของนักเรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกจิกรรม ครัง้ 1 1 1 1 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 85 85 85 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
                       รหัสโครงการ 6201000011 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62202 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 60) 

   KPI204 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์  
                        (ร้อยละ 20)  

  KPI206 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 
             เพ่ิมข้ึนเป็น 30 โรงเรียน, KPI207 จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
             (20 โรงเรียน) 

 
    แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

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

3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 
22 ระบุให้ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ และมาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้อง
เน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา การศึกษาเป็นความจ าเป็นส าหรับทุกคน และทุกคนต้องมีส่วนร่วมผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้
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ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพ ในสถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาไทย
ไม่สามารถปรับตัวได้ทันจึงต้องเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา 2545 : 1 - 2) คุณภาพ
ทางการศึกษาของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูเป็นส าคัญที่ต้องพัฒนาครูและวางแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะของความเป็นครู ทั้งด้าน ความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) ที่ซ่อนอยู่อันได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม 
บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพอ่ืน และกลุ่มพฤติกรรมที่ถูกน ามาใช้จะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ภาระงานที่ปฏิบัติในต าแหน่งนั้น ๆ (อนันต์ นามทองต้น 2554 : 66 - 67)คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร์ คือ 
การผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา บริการวิชาการแก่ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ รูปแบบการ 
              จดัการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2) เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูของครูด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการและเทคนิคการจัดการเรียน 
    การสอน 
3) เพ่ือพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะของครูในยุค Education 4.0 
4) เพ่ือเสริมสร้างยกระดับสถานศึกษาในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการส าหรับครูมืออาชีพ 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัด
ใกล้เคียง 
 
6. วิธีการด าเนินงาน  

พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จัดอบรมบริการวิชาการให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานเพ่ือน าความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม
และพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 
 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562    
 
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา คน 1,000 
   2. นกัศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนา ชั้นที่ 5 
   3. โรงเรียนเครือข่ายได้รับนักศึกษาฝกึประสบการณ์ โรงเรียน 70 
   4. หลกัสูตรได้การพัฒนา หลักสูตร 10 
   5. หลกัสูตรกลุ่มวิชาชีพได้รับการพัฒนา หลักสูตร 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจการจัดอบรม ร้อยละ 85 
   2. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 19 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 26 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 38 
   4. ไตรมาส 4 ร้อยละ 16 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103209010152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 9400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26200 บาท 

26,200.00 26,200.00 0.00 0.00 0.00 

103209010252 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในชุมชน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 11000 บาท 
ค่าวัสดุ 8000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33400 บาท 

33,400.00 0.00 0.00 33,400.00 0.00 

103209010352 3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพนกัศึกษาสูอ่าชีพทางพลศึกษา ใน
ศตวรรษที่ 21 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 -30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าใช้สอย 20000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

103209010452 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลแนว
ใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14400 บาท  
ค่าใช้สอย 9600 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา 

ค่าวัสดุ 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

103209010552 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ การวจิัยเพือ่พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ สู่ผลงานวิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

103209010652 6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 30000 บาท 
ค่าวัสดุ 12800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

103209010752 7. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดความความรู้เพื่อ
พัฒนาคณะครุศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 10800 บาท 
ค่าวัสดุ 9800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35000 บาท 

35,000.00 0.00 16,900.00 18,100.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103209010852 8. การคัดกรองและการให้ค าปรึกษาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในชุมชน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2561 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยกร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 5500 บาท 
ค่าวัสดุ 8000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  27900 บาท 

27,900.00 0.00 0.00 27,900.00 0.00 

103209010952 9. การพัฒนาทักษะความเป็นครูชีวิตนักศึกษา
หอพักคณะครุศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 43200 บาท 
ค่าใช้สอย 246000 บาท 
ค่าวัสดุ 127800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417000 บาท 

417,000.00 126,250.00 126,250.00 107,250.00 57,250.00 

103209011052 10. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นครูมีอาชีพ (ติวสอบบรรจุครู) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 57600 บาท 
ค่าใช้สอย 118800 บาท 
ค่าวัสดุ 69600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 246000 บาท 

246,000.00 0.00 0.00 246,000.00 0.00 

103209011152 11. เสริมสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศกึษาและ
สโมสรนักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 31/12/2561 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 48050 บาท 
ค่าวัสดุ 7000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76650 บาท 

76,650.00 76,650.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

103209011252 12. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 19800 บาท 
ค่าใช้สอย 25960 บาท 
ค่าวัสดุ 20500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66260 บาท 

66,260.00 0.00 19,878.00 46,382.00 0.00 

103209011352 13. การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 237600 บาท 
ค่าใช้สอย 87000 บาท 
ค่าวัสดุ 234400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 559000 บาท 

559,000.00 55,900.00 167,700.00 335,400.00 0.00 

103209011452 14. งานวันครุวิชาการ ครั้งที่ 7 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 - 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 10800 บาท 
ค่าใช้สอย 135000 บาท 
ค่าวัสดุ 51000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196800 บาท 

196,800.00 0.00 196,800.00 0.00 0.00 

103209011552 15. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐศาสตร์ส าหรับ
ครูผู้สอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 - 31/03/2562 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 4800 บาท 
ค่าวัสดุ 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22000 บาท 

22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

103209011652 16. พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ตามโมเดลครู 5 
ป ี
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 147600 บาท 
ค่าใช้สอย 313500 บาท 
ค่าวัสดุ 221240 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 682340 บาท 

682,340.00 131,400.00 131,400.00 131,400.00 288,140.00 

103209011752 17. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อ
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21” 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 7200 บาท 
ค่าวัสดุ 9400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31000 บาท 

31,000.00 31,000.00 0.00 0.00 0.00 

103209011852 18. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : Education 4.0 
ถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่โบราณสถานในเมือง
มรดกโลกของไทย เพือ่สร้างองค์ความรู้บูรณาการ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 109200 บาท 
ค่าวัสดุ 8000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 138800 บาท 

138,800.00 69,400.00 69,400.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103209011952 19. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าใช้สอย 50000 บาท 
ค่าวัสดุ 86650 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136650 บาท 

136,650.00 60,000.00 0.00 76,650.00 0.00 

103209012052 20. การประกวดการสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/07/2562 - 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 27000 บาท 
ค่าใช้สอย 18000 บาท 
ค่าวัสดุ 45000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90000 บาท 

90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 

103209012152 21. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 - 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 36000 บาท 
ค่าใช้สอย 49000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85000 บาท 

85,000.00 0.00 36,000.00 18,000.00 31,000.00 

รวม 3,000,000.00     

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

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรม ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 0 0 0 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรม ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 0 85 0 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสู่อาชพีทางพลศึกษา ในศตวรรษที่ 
21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรมจ านวน คน 0 0 0 10 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 0 0 85 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลแนว
ใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 0 85 0 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ การวจิัยเพือ่พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ สู่ผลงานวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 0 85 0 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 0 85 0 
7. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดความความรู้เพื่อพัฒนา
คณะครุศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0 1 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 85 85 0 
8. การคัดกรองและการให้ค าปรึกษาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 0 85 0 
9. การพัฒนาทักษะความเป็นครูชีวิตนักศึกษาหอพัก
คณะครุศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกจิกรรม ครั้ง 1 1 1 1 
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กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 85 85 85 
10. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ครูมีอาชีพ (ติวสอบบรรจุครู) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 0 0 85 0 
11. เสริมสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศกึษาและ
สโมสรนักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกจิกรรมจ านวน ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 0 0 0 
12. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกจิกรรมจ านวน ครั้ง 0 1 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 85 85 0 
13. การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกจิกรรมจ านวน ครั้ง 1 1 1 0 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 85 85 0 
14. งานวันครุวิชาการ ครั้งที่ 7 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกจิกรรม ครั้ง 0 1 0 0 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 85 0 0 
15. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐศาสตร์ส าหรับ
ครูผู้สอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 85 0 0 
16. พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ตามโมเดลครู 5 ปี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกจิกรรมจ านวน ครั้ง 1 1 1 1 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 85 85 85 
17. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อ
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 0 0 0 
18. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : Education 4.0 ถอด
บทเรียนจากการลงพื้นที่โบราณสถานในเมืองมรดก
โลกของไทย เพื่อสรา้งองค์ความรู้บูรณาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 1 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 85 0 0 
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กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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) 

19. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกจิกรรมจ านวน ครั้ง 1 0 1 0 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 0 85 0 
20. การประกวดการสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกจิกรรมจ านวน ครั้ง 0 0 0 1 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 0 0 85 
21. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกจิกรรมจ านวน ครั้ง 0 1 1 1 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 85 85 85 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพส าหรับครู 
                     ในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ 10 แห่ง    รหัสโครงการ 6201000012 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ 
                           มหาวทิยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 60) 

   KPI204 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์  
                        (ร้อยละ 20) 

  KPI206 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 
             เพ่ิมข้ึนเป็น 30 โรงเรียน 
  KPI207 จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน) 

 
     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

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

3. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้กลไกการเคลื่อนไหวร่างกาย และสามารถปฏิบัติการเคลื่อนไหว
ร่างกายได้อย่างถูกต้อง จ าเป็นต้องพัฒนาครูผู้สอน วิชาพลศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีทักษะการคิดเคราะห์ และการ
ออกแบบการเรียนการสอน และมีเทคนิคการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายได้ ดังนั้น จากการวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 มีสาระการเรียนรู้ที่ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และการออกก าลังกาย 
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ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ สาระที่ 3 มาตรฐาน พ 3.1 ตัวชี้วัดที่ ป.4/1 , ป.4/2, ป.5/1, ป.5/3, ป.5/4  
ป.6/1 และ ป.6/2 นอกจากนั้น มาตรฐาน พ 3.2 ตัวชี้วัดที่ ป.4/1 , ป.4/2, ป.5/1, ป.6/1 และ ป.6/2 
ตามล าดับ ซึ่งสอดสอดคล้องกับนโยบายกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มีจุดเน้นต่อยอดการเรียนรู้ คือ 
4H ประกอบด้วยด้านการพัฒนาสมอง (Head) ด้านการพัฒนาจิตใจ (Heart) ด้านการพัฒนาทักษะปฏิบัติ 
(Hand) และด้านการพัฒนาสุขภาพ (Health) ซึ่งผู้ เรียนจะได้ฝึกทักษะและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ ซึ่ง ถ้าครูผู้สอน หรือสถานศึกษา สามารถการบูรณาการกิจกรรมการรู้พล
ศึกษากับกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยฝึกทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานต่อการพัฒนาสมอง ตาม
แนวคิดการออกแบบการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนการเคลื่อนไหว โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้กลไก
การเคลื่อนไหวในชั้นเรียนสู่การเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้การเคลื่อนไหวนอกห้องเรียนอย่างมี
ความสุข สนุกสนานจากการเล่นกีฬา ออกก าลังกายจนเป็นวิถีชีวิตสุขภาพของผู้เรียนได้อย่างยั่งยืน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถอธิบายหลักการ แนวคิดและวิธีการเคลื่อนไหวพื้นฐานต่อการพัฒนาสมองได้  

2.สามารถอธิบายกระบวนการและขั้นตอนการเรียนรู้กลไกการเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์ได้ 
3.สามารถวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐานได้  
4.สามารถอธิบายและสาธิตเทคนิคการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐานได้ 
5.สามารถบอกถึงความส าคัญ ประโยชน์และข้ันตอนวิธีการน ากิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐานไป

ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนพลศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน ในโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 36,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผู้เข้ารว่มการอบรม (ครู/บุคลากรทางการศึกษา) คน 20 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจในการอบรม ร้อยละ 85 
   2. การน าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 71 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 29 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103210010152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่
ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพส าหรับครูในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 
10 แห่ง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 4800 บาท 
ค่าวัสดุ 6400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25600 บาท 

25,600.00 25,600.00 0.00 0.00 0.00 

103210010252 2. ติดตามประเมินผล เร่ือง “การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่
ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพส าหรับครูในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 
10 แห่ง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 - 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าใช้สอย 2400 บาท 
ค่าวุสดุ 8000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10400 บาท 

10,400.00 0.00 10,400.00 0.00 0.00 

        
รวม 36,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  ประมาน   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
สุขภาพส าหรับครูในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 10 แห่ง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. ติดตามประเมินผล เร่ือง “การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
สุขภาพส าหรับครูในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 10 แห่ง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครูที่ได้รับการติดตาม คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาส าหรับ 
                    นักศึกษาครู ครูพ่ีเลี้ยงและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน จ.สระแก้ว     
                       รหัสโครงการ 6201000013 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ 
                           มหาวทิยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 60) 

   KPI204 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์  
              (ร้อยละ 20) 
   KPI206 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 

                        เพ่ิมข้ึนเป็น 30 โรงเรียน 
   KPI207 จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน) 

 
     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 8 (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยให้ต้องสืบสานโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมตามภารกิจนี้อย่าง
ต่อเนื่องและได้ผลดีเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องและต้องการให้ด าเนินโครงการต่อเนื่องไปเพ่ือการปฏิบัติตาม
ภารกิจดังกล่าว คณะครุศาสตร์จึงจัดด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารีฯ อันได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือช่วย
พัฒนาศักยภาพครูในด้านการจัดการศึกษาให้ทัดเทียมกับโรงเรียนทั่วๆ ไป การยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 112 
จังหวัดสระแก้ว โดยมีภาระหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนในหลายๆ กิจกรรม ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมส าคัญ คือ การสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการตามความ
ต้องการของโรงเรียนที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพ่ือไปฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา โดยมีการนิเทศก์ การ
ติดตามประเมินผล และการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศึกษาสู่วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่ องตลอดปี
การศึกษา  

ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนใน
สถานศึกษาส าหรับนักศึกษาครูและครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี
การศึกษา 2562 เพ่ือให้ผู้รับบริการน ากระบวนการนิเทศจากอบรมเชิงปฏิบัติการ ไปใช่ในสถานศึกษาส าหรับ
นักศึกษาครูและครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 และโรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดนประชารัฐ 1 ในรายวิชาต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพัฒนาครูและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว  
2) เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาส าหรับนักศึกษาครู ครูพ่ี 
    เลี้ยงและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว  
3) เพ่ือสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ของ 
    โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ผู้บริหาร ครูนิเทศก์สถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1  
                และโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนประชารัฐบ ารุง 1 ในจังหวัดสระแก้ว  

2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5  
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6. วิธีการด าเนินงาน  
1) การขออนุมัติโครงการด าเนินงานโครงการ  
2) การวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
3) การประสานงานติดต่อสถานที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
4) การด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนใน 
   สถานศึกษา”  
5) การสรุปกิจกรรม จัดท ารูปเล่มรายงาน และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเครือข่ายออนไลน์ 
 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562    
 
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ 87,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้รับการสนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียน 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจในการอบรม ร้อยละ 85 
   2. การน าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 20 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 30 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 40 
   4. ไตรมาส 5 ร้อยละ 10 
 

90



11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103210020152 1. พัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์
สอนในสถานศึกษาส าหรับนักศึกษาครู ครูพี่เล้ียงและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 
จ.สระแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 30/09/2562 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 43200 บาท 
ค่าใช้สอย 33800 บาท 
ค่าวัสดุ 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87000 บาท 

87,000.00 17,400.00 26,100.00 34,800.00 8,700.00 

รวม 87,000.00     

12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  ประมาน   

13. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. พัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนใน
สถานศึกษาส าหรับนักศึกษาครู ครูพี่เล้ียงและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน จ.สระแก้ว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนต ารวจตะเวน 
                    ชายแดนในจงัหวัดสระแก้ว    รหัสโครงการ 6201000014 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ 
                           มหาวทิยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 60) 

   KPI204 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์  
                        (ร้อยละ 20) 

   KPI206 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 
              เพ่ิมข้ึนเป็น 30 โรงเรียน 
   KPI207 จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน) 

 
     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะครุศาสตร์ เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ โดยมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะต่อชุมชนเป็นเสมือน
การวางรากฐานการด ารงชีวิตให้เยาวชนเพ่ือออกไปเป็นบัณฑิตครูที่ดีในอนาคต เพ่ือจะได้มีความพร้อม ก่อน
ออกไปสู่โลกการท างานหรือแม้กระทั่งการเตรียมตัวเพ่ือศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการประกอบ
อาชีพนั้น นอกจากจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถความช านาญทางด้านวิชาการในการประกอบอาชีพแล้ว 
จิตสาธารณะถือเป็นสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาควรมีและปฏิบัติเช่นกัน ดังนั้น ด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ อันได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพครูในด้านการจัดการศึกษาให้ทัดเทียมกับโรงเรียนทั่วๆ ไป 
และส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และมีทักษะชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเท่าเทียม
และเสมอภาคกันอย่างต่อเนื่องคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึง
ได้เร่งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “ค่ายอาสาวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาครู” ในโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการ และสามารถ
บูรณาการไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ทางวิชาการด้านอ่านออก เขียนได้ และคิดค านวณ  

2) เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันทางสังคมระหว่างครูและนักเรียน 
3) เพ่ือสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ครู/บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

2) นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 180,400.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา คน 30 
   2. นกัเรียน คน 140 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 50 
   2. ไตรมาส 3 ร้อยละ 50 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103210030152 1. ค่าย “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาครูโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสระแกว้” 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ที่ 1 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 43200 บาท 
ค่าใช้สอย 32000 บาท 
ค่าวัสดุ 15000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90200 บาท 

90,200.00 90,200.00 0.00 0.00 0.00 

103210030252 2. ค่าย “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาครูโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสระแกว้” 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนประชารัฐที่ 1 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 43200 บาท 
ค่าใช้สอย 32000 บาท 
ค่าวัสดุ 15000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90200 บาท 

90,200.00 0.00 0.00 90,200.00 0.00 

        
รวม 180,400.00     

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

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. ค่าย “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครู
โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนในจังหวดัสระแก้ว” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. ค่าย “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครู
โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนในจังหวดัสระแก้ว” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและบุคลากรทางการ 
                    ศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว    รหัสโครงการ 6201000015 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ 
                           มหาวทิยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 60) 

   KPI204 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์  
              (ร้อยละ 20) 
   KPI206 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์   
              เพ่ิมข้ึนเป็น 30 โรงเรียน 
   KPI207 จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน) 

 
     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 8 (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยให้ต้องสืบสานโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมตามภารกิจนี้อย่าง
ต่อเนื่องและได้ผลดีเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องและต้องการให้ด าเนินโครงการต่อเนื่องไปเพ่ือการปฏิบัติตาม
ภารกิจดังกล่าว ดังนั้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาครูและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน  

2) เพ่ือพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวน 
              ชายแดน  

3) เพ่ือสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของ 
    โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 49,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา คน 30 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจการอบรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103210040152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดสระแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
สถานที่ด าเนินการ 
   มรภ.วไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ (ศูนย์สระแก้ว) 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 15200 บาท 
ค่าวัสดุ 12200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49000 บาท 

49,000.00 0.00 0.00 49,000.00 0.00 

รวม 49,000.00     

12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  ประมาน   

13. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแกว้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจ านวน ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาครู : ครูพันธุ์ใหม่ ก้าวไกลด้วยกิจกรรมชุมนุม     
                        รหัสโครงการ 6201000016 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ 
                            มหาวทิยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 60) 
             KPI204 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีมีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์  
                        (ร้อยละ 20) 

  KPI206 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 
             เพ่ิมข้ึนเป็น 30 โรงเรียน 
  KPI207 จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน) 

 
     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มุ่งการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ก าร
เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพครู สังคมและการพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ได้เรียน
มาสู่ชุมชนเป้าหมาย ที่ เหมาะสม รวมทั้งการสร้างโลกทัศน์กว้างไกลสู่สากล ซึ่งในทางปฏิบัติให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้นได้นั้น ต้องมีมาตรการพัฒนาแกนน านักศึกษาที่มีคุณภาพและขยายผลสู่
มวลชนในกลุ่มเพ่ือนและรุ่นน้องต่อไป 
       การจัดกิจกรรมชุมนุมมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา และเพ่ือเสริมให้การจัดการเรียน
การสอนและการท ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทั้งด้านความรู้  การบวนการท างาน  
กระบวนการคิดวิเคราะห์ อันส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์  ทักษะการ
ด ารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ และ
เพ่ือเป็นการบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝังและปลุกจิตส านึก เพ่ือให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา พัฒนานักศึกษาครู : ครูพันธุ์ใหม่ ก้าวไกลด้วย
กิจกรรมชุมนุม  เป็นโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ เสวนา การพัฒนาความรู้ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ทั้งใน
สถานที่และนอกสถานที่  โดยมีการน าเสนอโครงการเพ่ือการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ผ่านการติดตาม
ประเมินผลและรับรองผลจนจบหลักสูตร โดยเฉพาะโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ให้กับนั กศึกษา เป็น
โครงการที่มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ให้แก่นักศึกษา 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ในการเข้าร่วมชุมนุม ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา
และในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืนได ้

2) เพ่ือเพ่ิมทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  ส าหรับนักศึกษาครูทุกสาขาวิชา  
3) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุนม ได้สร้างสรรผลงานหรือนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกกิจกรรมชุมนุมท่ีถนัดและสนใจอย่างมีเสรีภาพตามประชาธิปไตย      
5) ปลูกฝังให้นักศึกษาเลือกกิจกรรมชุมนุมท่ีมีประโยชน์และสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น

ไทยสู่การยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต 
6) ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมนุมอย่างสร้างสรรค์และ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และท ากิจกรรมชุมนุม การลงพ้ืนที่  
 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562    
 
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ 78,200.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. นกัศึกษา คน 300 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 100 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103210050152 1. พัฒนานักศึกษาครู : ครูพันธุ์ใหม่ ก้าวไกลด้วย
กิจกรรมชุมนุม 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 31/12/2561 
สถานที่ด าเนินการ 
   พื้นที่เปา้หมายยุทธศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 36000 บาท 
ค่าวัสดุ 35000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78200 บาท 

78,200.00 78,200.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 78,200.00     

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

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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. พัฒนานักศึกษาครู : ครูพันธุ์ใหม่ ก้าวไกลด้วยกิจกรรมชุมนุม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกจิกรรมจ านวน ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ”     
                       รหัสโครงการ 6201000017 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62107 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ 
                            ตนเองและผู้อ่ืน 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จ านวนชมุชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน) 

   KPI107 จ านวนโครงการ/กิจกรรม (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม) 
 
    แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม 
 

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

3. หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า กลุ่มประชากรวัยนี้มีมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขั้นทั้ง
สองเพศโดยประชากรเพศชายเท่ากับ 69 ปี และอายุคาดเฉลี่ยเพศหญิง เท่ากับ 76 ปี ซึ่งสูงกว่าอายุขัยเฉลี่ย
ของประเทศทั้งเพศชายและหญิง (เพศชาย 69.9 ปีและเพศหญิง 76.6 ปี) จากข้อมูลข้างต้นนี้สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุของชาติ 
คือ ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ซึ่งถือว่าเป็นวาระของชาติใน
การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เตรียมความพร้อมและให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุ 
 2. เตรียมความพร้อมให้ประชาชนที่ก าลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
 3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) กลุ่มเป้าหมาย ประชากรที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด 
    และท้องถิ่น เช่น อบต. อสม. และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

 
6. วิธีการด าเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562    
 
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป คน 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. การน าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 85 
   2. ความพึงพอใจในการอบรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103207010152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุอยา่งมีคุณภาพ” 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยาการ 33600 บาท 
ค่าใช่สอย 35200 บาท 
ค่าวัสดุ 31200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

รวม 100,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วัชรินทร์ เสมามอญ   
 
13. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูว่ัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ” ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วมอบรม คน 0.00 0.00 80.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและท านุบ ารุง 
                     ศิลปวัฒนธรรม    รหัสโครงการ 6201000018 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและท านุบ ารุง 
                           ศิลปวฒันธรรม 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI337 จ านวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

                                  (4 โครงการ) 
   KPI339 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ใน 

                        การจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5) 
   KPI340 มีระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ), KPI343  
             ร้อยละของจ านวนนักวิจัยที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 20) 

      KPI344 งบประมาณกองทุนวิจัยเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 2) 
   KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ 
              น าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 

 
     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่  : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 การบริการวิชาการและการวิจัยเป็นพัธกิจหลักที่ส าคัญของคณะครุศาสตร์ คณะจึงมอบหมายให้แต่ละ
สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์เสนอโครงการบริการวิชาการในศาสตร์สาขาวิชาของตนโดยมีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือจัดอบรมบริการวิชาการให้กับ
ประชาชน ชุมชุน และสังคม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจของคณะ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดอบรมบริการวิชาการให้กับประชาชน ชุมชุน และสังคม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจของ
คณะ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
 
6. วิธีการด าเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. คนเข้าอบรม คน 300 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
   2. การท าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 40 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 20 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 40 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103214010152 1. เรียนรู้ภาษาไทยอยา่งสนุก 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 3600 บาท 
ค่าใช้สอย 7200 บาท 
ค่าวัสดุ 14200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

103214010252 2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตและการใช้สื่อการ
เรียนรู้ตามแนว Active Learning 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใชส้อย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 8200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

103214010352 3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อเอนิเมชั่นเด็ก
ปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21” 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 - 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 8200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

103214010452 4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดค่ายคณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาผลลัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 8200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

103214010552 5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อและกิจกรรม
การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ดว้ยโปรแกรม 
PowerPoint 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 8200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

103214010652 6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่
ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพส าหรับครูในพื้นที่เป้าหมาย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 8200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

103214010752 7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้รูปแบบการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ในการจัดท า Logbook ส าหรับ
ครูผู้สอน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/04/2562 - 30/06/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าใช้สอย 8200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103214010852 8. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกิจกรรมและการ
จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารใน" 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 14400 บาท 
ค่าวัสดุ 3400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

103214010952 9. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะเต็มศึกษาเพือ่พฒันาทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2561 - 31/12/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 12000 บาท 
ค่าวัสดุ 5800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

103214011052 10. การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิต
นวัตกรรมการศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/01/2562 - 31/03/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 8200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

รวม 250,000.00     

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

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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. เรียนรู้ภาษาไทยอยา่งสนุก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม คน 60.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ตามแนว 
Active Learning 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อเอนิเมชั่นเด็กปฐมวัยในการ
จัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลลัม
ฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
มีปฏิสัมพันธ์ดว้ยโปรแกรม PowerPoint 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรม คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
สุขภาพส าหรับครูในพื้นที่เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม คน 40.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ในการจัดท า Logbook ส าหรับครูผู้สอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
8. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกิจกรรมและการจัดค่าย
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารใน" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม คน 60.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
9. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะ
เต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม คน 50.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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) 

 
10. การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิตนวัตกรรมการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม คน 0.00 40.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                    (ระดับปฐมวัย)  รหัสโครงการ 6202000001 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62206 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
                           การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.031 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
                       การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน  ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI210 จ านวนนกัเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ (1,189 คน) 

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

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

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

3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
15 ปี โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเป็น
การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  และในปัจจุบันโรงเรียนเปิดกรเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย-ปฐมวัย 3 
จ านวน 8 ห้องเรียน โดยจัดแนวการสอนแบบเตรียมความพร้อม  สอดแทรกนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงการ(Project Approach)การสอนแบบภาษาธรรมชาติ(Whole Language Approach)และ
ประยุกต์หลักการใช้ภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและในชีวิตประจ าวันมากข้ึน 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

2) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3) เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 
              พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 

2) ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 
3) ความพึงพอใจของผู้ปกครองทีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

 
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 
 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    
 
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ 634,200.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนกัเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ คน 223 
   2. จ านวนนกัเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 223 
   3. ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

ระดับชั้น 4 

เชิงคุณภาพ    
   1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร ร้อยละ 85 
   2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 85 
   3. นกัเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกจิกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103101010142 1. กิจกรรมหลักที ่1 งบเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการ
สอน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม  2561  ถึง  30 กันยายน  2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

วัสด ุ
   รายละเอยีด : วัสดุ  รายละเอยีด : งบเงินอุดหนุน  1.
ค่าตอบแทน  2.ค่าใช้สอยและวัสดุ เช่น -ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
การจัดการเรียนการสอน -ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน -ค่า
วัสดุงานบ้านงานครัว  หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  381,800  บาท  (สามแสนแปดหมื่น
หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

381,800.00 134,000.00 125,000.00 122,800.00 0.00 

103101010244 2. กิจกรรมหลักที ่2  กิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2.1จัดซ้ือหนังสือเรียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม  2561 ถึง  30 กันยายน  2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอยีด : เงินอุดหนุน   รายละเอียด :   1.จัดซื้อ
หนังสือเรียน ส าหรับเด็กนักเรียนปฐมวยั  จ านวน  222   
คน  คนละ  200   บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  44,400 บาท (สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) 

44,400.00 0.00 0.00 44,400.00 0.00 

103101010344 3. กิจกรรมหลักที ่2 กจิกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2.2จัดซ้ือค่าวัสดุ/
อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2561 ถึง  30 กันยายน  2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอยีด : วัสดุ/อุปกรณ์  รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน - ภาคเรียนที่  2/2561 
จ านวน  223  คน  คนละ  100  บาท เป็นเงิน 22,300 
บาท  -ภาคเรียนที่ 1/2562  จ านวน  226  คน  คนละ 
100  บาท  เป็นเงิน  22,600  บาท  รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน  44,900  บาท (สี่หมื่นสี่พันเกา้รอ้ยบาทถ้วน) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  44,900  บาท 

44,900.00 22,300.00 0.00 22,600.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103101010444 4. กิจกรรมหลักที ่2 กจิกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2.3 จัดซ้ือเครื่องแบบ
นักเรียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม  2561 ถึง  30 กันยายน  2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอยีด : เงินอุดหนุน รายละเอยีด: จัดซ้ือ
เครื่องแบบนักเรียน จ านวน 222  คน  คนละ  300 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  66,600  บาท (หกหมื่นหกพันหกร้อย
บาทถ้วน) 

66,600.00 0.00 0.00 66,600.00 0.00 

103101010544 5. กิจกรรมหลักที ่2 กจิกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2.4 การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอยีด : เงินอุดหนุน  รายละเอยีด : 4.การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 96,500 บาท     
4.1 กิจกรรมทัศนศึกษา จ านวน  66,500  บาท  
งบด าเนินงาน 
-ค้าจ้างเหมารถบัส จ านวน 2 คัน ๆ ละ 12,000  บาท 
เป็นเงิน 24,000  บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  165  คน 1 มื้อ ๆ ละ 60 
บาท จ านวน 9,900 บาท  
-ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 165 คน 2 มื้อ ๆ ละ 
35 บาท จ านวน 11,550 บาท  
-ค่าวัสดุ จ านวน 21,050 บาท   
รวมเป็นจ านวนเงินค่าจัดกจิกรรมทัศนศึกษา  จ านวน  
66,500  บาท 
4.2 กิจกรรมท าบุญในวันพระ จ านวน  30,000  บาท 
งบด าเนินงาน 
-ค่าวัสดุน้ ามัน (รถบัส)  จ านวน  4  ครั้งๆละ 1,000 บาท 
จ านวน 4,000 บาท 
-ค่าวัสดุน้ ามัน (รถตู้)  จ านวน 2 คร้ังๆละ 400 บาท  
จ านวน 800  บาท 
-ค่าชุดไทยธรรม จ านวน 6 คร้ังๆละ 1,200 บาท  จ านวน 

96,500.00 1,600.00 22,400.00 0.00 72,500.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

7,200 บาท 
-ค่าวัสดุ 18,000 บาท 
รวมเป็นเงินจ านวน  30,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  96,500  บาท 

รวม 634,200.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ อาจารย์ภัทราวรรณ   จันทร์เนตร์   
 
 
13. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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. กิจกรรมหลักที ่1 งบเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ คน 219.00 219.00 223.00 223.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นกัเรียนได้รับการพัฒนาอยา่งมีคุณภาพ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. กิจกรรมหลักที ่2  กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  2.1จัดซ้ือหนังสือเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ คน 219.00 219.00 223.00 223.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นกัเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ป ี

คน 0.00 0.00 222.00 0.00 

3. กิจกรรมหลักที ่2 กจิกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  2.2จัดซ้ือค่าวัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ คน 219.00 219.00 223.00 223.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นกัเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

คน 223.00 0.00 226.00 0.00 

4. กิจกรรมหลักที ่2 กจิกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  2.3 จัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ คน 219.00 219.00 223.00 223.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นกัเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ครั้ง 0.00 0.00 66600.00 0.00 
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กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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) 

5. กิจกรรมหลักที ่2 กจิกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 2.4 การจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ คน 219.00 219.00 223.00 223.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นกัเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนประถมสาธิต 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                    (ระดับประถมศึกษา)  รหัสโครงการ 6203000001 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62206 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
                            การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.031 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
                                  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แผนงาน  ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI210 จ านวนนกัเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ (1,189 คน) 

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

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

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

3. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวเป็น
งบอุดหนุนให้นักเรียนเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครองทุกคน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนที่เติบโตเป็นก าลังของชาติ โรงเรียนประถมสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 จ านวน 12 ห้องเรียน ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิด
ค านวณ การคิดพ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และทางสังคม 
 
 

119



4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนที่คงอยู่ได้รับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามโครงการที่ได้รับ 
              สนับสนุน 

2) เพ่ือช่วยให้ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน 
3) เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
4) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม 

              ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
5) เพ่ือยกระดับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่และจ านวนนักเรียนที่คงอยู่ 

2) จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 
3) ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

 
6. วิธีการด าเนินงาน  

ด าเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    
 
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ 1,631,900.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนกัเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 423 
   2. จ านวนนกัเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ คน 423 
   3. ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

ระดับชั้น 6 

เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จา่ยตามรายการที่
ได้รับการสนับสนุน 

ร้อยละ 100 

   2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 85 
   3. นกัเรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกจิกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการด าเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-มิ.ย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103101020142 1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โงเรียนประถมสาธิต 

ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : 1. ค่าเบีย้เล้ียงไปราชการ 
2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3. ค่าทางด่วน 
4. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ 
5. ค่าจ้างเหมา 
6. ค่าวัสดุส านักงาน 
7. ค่าวัสดุกีฬา 
8. ค่าวัสดุการเกษตร 
9. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
10. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์
11. ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา 
12. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
13. ค่าวัสดุการศึกษา 
14. ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที ่
15. ค่าถ่ายเอกสาร 
16. ค่าวัสดุอื่นๆ 
17. ค่าเข้าเล่มเอกสาร วารสาร คู่มือ หลักสูตร และ
รายงานต่างๆ ค่าวัสดุอื่นๆ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 811,300 บาท 

811,300.00 283,765.00 276,075.00 120,908.00 130,552.00 

103101020244 2. กิจกรรมที่ 2 ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน เรียนฟรี 
15 ปี อยา่งมีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอยีด : ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 295,200 บาท 

295,200.00 0.00 295,200.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-มิ.ย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103101020344 3. กิจกรรมที่ 3 ค่าอุปกรณ์การเรียน เรียนฟรี 
15 ปี อยา่งมีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอยีด : 1. ค่าอปุกรณ์การเรียน ภาคเรียน
ที่ 2/2561  = 82,290 บาท 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562  = 
84,310 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 166,600บาท 

166,600.00 82,290.00 0.00 84,310.00 0.00 

103101020444 4. กิจกรรมที่ 4 ค่าเครื่องแบบนกัเรียน เรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอยีด : ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153800 บาท 

153,800.00 0.00 0.00 153,800.00 0.00 

103101020544 5. กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอยีด : 1. กจิกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าวิทยากร จ านวน 
1 คน 3 ชม.ๆละ 600 บาท = 1,800 บาท 
ค่าอาหารนกัเรียน จ านวน 69 คน จ านวน 1 มื้อๆ 
ละ 65 บาท  = 4,485 บาท ค่าอาหารวา่งนักเรียน 
จ านวน 69 คน จ านวน 1 มือ้ๆละ 30 บาท  = 
2,070 บาท รวมเป็นเงิน 8,355 บาท  
2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ป.4-6 ค่า
วิทยากร จ านวน 3 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 
= 5,400 บาท ค่าอาหารนักเรียน จ านวน 199 คน
จ านวน 4 มื้อๆ ละ 65 บาท = 51,740 บาท 
ค่าอาหารว่างนักเรียน  จ านวน 199 คน จ านวน 3 
มื้อๆ ละ 30 บาท = 17,910 บาท รวมเป็นเงิน 

205,000.00 123,515.00 81,485.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-มิ.ย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

75,050 บาท 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา ค่าอาหารนักเรียน จ านวน 
422 คน จ านวน 1 มื้อๆ ละ 65 บาท = 27,430 
บาท ค่าอาหารว่างนักเรียน 422 คน จ านวน 1 
มื้อๆ ละ 30 บาท = 12,680 บาท รวมเป็นเงิน 
40,110 บาท 
4. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-5 ค่า
วิทยากร จ านวน 3 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 
= 5,400 บาท ค่าอาหารนักเรียน จ านวน 130 คน 
จ านวน 4 มื้อๆ ละ 65 บาท = 33,800 บาท 
ค่าอาหารว่างนักเรียน จ านวน 130 คน จ านวน 3 
มื้อๆ ละ 30 บาท = 11,700 บาท รวมเป็นเงิน 
50,900 บาท 
5. กิจกรรมค่าวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 ค่า
วิทยากร จ านวน 3 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 
= 5,400 บาท ค่าอาหารนักเรียน จ านวน 69 คน 
จ านวน 4 มื้อๆ ละ 65 บาท = 17,940 บาท 
ค่าอาหารว่างนักเรียน จ านวน 69 คน จ านวน 3 
มื้อๆ ละ 35 บาท = 7,245 บาท รวมเปน็เงิน 
30,585 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,000 บาท 

รวม 1,631,900.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมสาธิต   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน คน 422.00 422.00 423.00 423.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. กิจกรรมที่ 2 ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน เรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน คน 422.00 422.00 423.00 423.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
3. กิจกรรมที่ 3 ค่าอุปกรณ์การเรียน เรียนฟรี 15 ป ีอยา่ง
มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน คน 422.00 422.00 423.00 423.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
4. กิจกรรมที่ 4 ค่าเครื่องแบบนกัเรียน เรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน คน 422.00 422.00 423.00 423.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
5. กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน คน 422.00 422.00 423.00 423.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                    (ระดับมัธยมศึกษา)    รหัสโครงการ 6204000001 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62206 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
                           การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.031 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
                       การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI210 จ านวนนกัเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ (1,189 คน) 

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

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

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

3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตมัธยมตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ 
โรงเรียนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือวางแผนการด าเนิน งานของโรงเรียนและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารราชการของโรงเรียน 
โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความส าคัญกับการสร้าง
สวัสดิการพื้นฐานที่เท่าเทียมกันในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงโดยมีกลไกของมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ให้การสนับสนุน 
 
 
 

125



4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้นักเรียนเข้าใหม่และคงอยู่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

2) เพ่ือผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
3) เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
4) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม 

               ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
5) เพ่ือยกระดับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
6) เพ่ือในักเรียนจบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) เพ่ือให้นักเรียนส าเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายใระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่และจ านวนนักเรียนที่คงอยู่ 

2) จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุตามโครงการ 
3) ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 
4) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรร้อยละ 100 

 
6. วิธีการด าเนินงาน  

บริหารจัดการการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น และจัดให้ครูได้รับการอบรมในแต่ละกลุ่มสาระวิชา 
 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    
 
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ 4,521,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนกัเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ คน 735 
   2. จ านวนนกัเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ระดับชั้น 6 
   3. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ระดับชั้น 6 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จา่ยตามราบการที่
ได้รับการสนับสนุน 

ร้อยละ 100 

   2. นกัเรียนส าเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร ร้อยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. นกัเรียนส าเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับชั้น 2 
   2. นกัเรียนส าเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบการศึกษา เดือน 12 
   3. ร้อยละของกจิกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103101030142 1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : 1.เบี้ยเล้ียงไปราชการ  
2.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
3.ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ  
4.ค่าเบี้ยเล้ียงและที่พักไปราชการ  
5.ค่าจ้างเหมา  
6.ค่าต ารา,วารสาร,คู่มือ,นวนิยาย,นิตยสารและ
หนังสือพิมพ ์
7.ค่าวัสดุส านักงาน  
8.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 
9.ค่าวัสดุกีฬา  
10.ค่าวัสดุการเกษตร  
11.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
12.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
13.ค่าวัสดุการศึกษา  
14.ค่าวัสดุซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไฟฟา้และประปา  
15.ค่าวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์  
16.ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่  
17.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  
18.ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่  
19.ค่าถ่ายเอกสาร  
20.ค่าเข้าเล่มเอกสาร วารสาร คู่มือ หลกัสูตร และ
รายงานต่าง ๆ  
21.วัสดุเวชภัณฑ์และยาห้องพยาบาล  
22.ค่าล้างอัดภาพ  
23.ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา 
24.วัสดุอื่น ๆ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1533000 บาท 
 

1,533,000.00 500,000.00 750,000.00 250,000.00 33,000.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103101030242 2. กิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนจา้งสอนอาจารย์พิเศษ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ตอบแทน 
   รายละเอยีด : ค่าตอบแทนจา้งสอนอาจารยพ์ิเศษ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  958000 บาท 

958,000.00 224,600.00 196,000.00 205,200.00 332,200.00 

103101030344 3. กิจกรรมที่ 3  ค่าอุปกรณ์การเรียน นโยบายเรียนฟรี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอยีด : ค่าอปุกรณ์การเรียน นโนยบายเรียนฟรี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  300200 บาท 

300,200.00 123,620.00 0.00 176,580.00 0.00 

103101030444 4. กิจกรรมที่ 4 ค่าเครื่องแบบนกัเรียน นโยบายเรียน
ฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอยีด : ค่าเครื่องแบบนักเรียน นโยบายเรียน
ฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 346900 บาท 

346,900.00 0.00 0.00 346,900.00 0.00 

103101030544 5. กิจกรรมที่ 5 ค่าหนังสือเรียน นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอยีด : ค่าหนังสือเรียน นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  759000 บาท 

759,000.00 0.00 759,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103101030644 6. กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอยีด :  
1.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุงรัตนโกสินทร์ ชั้น 
ม.3 จ านวน 105 คน ค่าอาหาร 1 มือ้ๆละ 80 บาท/คน 
รวม 8400 บาท ค่าเช่ารถบัส 1 วันๆละ 3 คันๆละ 
10000 บาท  รวม 30000 บาท  รวมเงิน 38400 บาท 
2. โครงการแหล่งเรียนรู้มรดกโลก ชั้น ม.6 จ านวน 43 
คน ค่าอาหาร 5 มื้อๆละ 80 บาท/คน รวม 17200 บาท 
ค่าเช่ารถบัส 1 คันๆละ 12000 บาท 3 วัน รวม 36000 
บาท  รวมเงิน 53200 บาท 
3. โครงการบูรพาศึกษา ชั้น ม.4 จ านวน 107 คน 
ค่าอาหาร 80 บาท/คน 5 มื้อ รวม 42800 บาท ค่าเช่า
รถบัส 2 คันๆละ 12000 บาท 3 วัน รวม 72000 บาท 
รวมเงิน 114800 บาท 
4. โครงการภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ชั้น ม.5 
จ านวน 67 คน ค่าอาหาร 80 บาท/คน 5 มื้อ รวม 
26800 บาท ค่าเช่ารถบัส 1 คันๆละ 12000 บาท 3 วัน 
รวม 36000 บาท รวมเงิน 62800 บาท 
5. โครงการวันคริสมาส ชั้น ม.1 จ านวน 117 คน 
ค่าอาหาร 61 บาท/คน 1 มื้อ รวม 7137 บาท ค่า
วิทยากร 1 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 500 บาท รวม 2000 
บาท รวมเงิน 9137 บาท 
6. โครงการอบรมกฎหมาย ICT เบื้องต้น ชั้น ม.1 
จ านวน 130 คน ค่าอาหาร 1 มือ้ๆละ 68 บาท รวม 
8840 บาท ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 500 บาท 
รวม 2000 บาท รวมเงิน 10840 บาท 
7. โครงการค่ายลูกเสือ ม.3 จ านวน 105 คน ค่าอาหาร 
80 บาท/คน 4 มื้อ รวม 33600 บาท ค่าตั๋วรถไฟ 1068 
บาท/คน รวม 112140 บาท รวมเงิน 145783 บาท 
8. โครงการค่ายลูกเสือ ม.2 จ านวน 130 คน ค่าอาหาร 

624,700.00 278,337.00 346,363.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

80 บาท/คน 8 มื้อ รวม 83200 บาท ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 21 บาท/คน 6 มื้อ รวม 16380 บาท รวมเงิน 
99580 บาท 
9. โครงการค่ายลูกเสือ ม.1 จ านวน 140 คน ค่าอาหาร 
64 บาท/คน 8 มื้อ เป็นเงิน 71680 บาท ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่ม 22 บาท/คน 6 มื้อ รวม 18480 บาท 
รวมเงิน 90160 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 624700 บาท 

รวม 4,521,800.00     

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

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน คน 638.00 638.00 735.00 735.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. กิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนจา้งสอนอาจารย์พิเศษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน คน 638.00 638.00 735.00 735.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
3. กิจกรรมที่ 3  ค่าอุปกรณ์การเรียน นโยบายเรียนฟรี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 
4. กิจกรรมที่ 4 ค่าเครื่องแบบนกัเรียน นโยบายเรียน
ฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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) 

5. กิจกรรมที่ 5 ค่าหนังสือเรียน นโยบายเรียนฟรี 15 
ปีอย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
6. กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ครั้ง 5.00 4.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ    รหัสโครงการ 6205000001 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ : 62207 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 60)  

                        KPI204 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์  
             (ร้อยละ 20) 

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

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

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

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาพิเศษ ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอย่างทั่วถึงโดยจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค  
(ภาคกลาง) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2548 นั้นจากการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้
ด าเนินการกิจกรรมหลายอย่างในปีงบประมาณ 2561 สามารถเป็นศูนย์สาธิตให้นักศึกษาได้มีความรู้และเจตคติ
ที่ดีในการดูแล ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอนเด็กที่ มีความ
ต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษเล็งเห็นว่ากิจกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น
ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จึงได้ด าเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษท่ี
จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
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 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,122,900.00 บาท 
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 

 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคม โครงการ 9 
   2. จ านวนผู้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ที่เข้ารับการพัฒนา คน 120 
   3. เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะดา้นการเรียนรู้ ครั้ง 256 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการใหบ้ริหาร ร้อยละ 80 
   2. ผู้เข้ารับการพัฒนาและหนว่ยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
   3. เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะดา้นการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจา่ย ไตรมาส1 ร้อยละ 15 
   2. ร้อยละการเบิกจา่ย ไตรมาส 2 ร้อยละ 28 
   3. ร้อยละการเบิกจา่ย ไตรมาส 3 ร้อยละ 33 
   4. ร้อยละการเบิกจา่ย ไตรมาส 4 ร้อยละ 24 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหสั 12 หลกั ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103212010152 1. การบริหารปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์และปรับภูมิทัศน์
อาคาร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561 ถึง วันที่  
30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าจา้งเหมาบริการปรับปรุงอาคารภายใน
ภายนอก ห้องเรียนและค่าซ่อมแซมครภุัณฑ์ซ่อมบ ารุงแอร์
ประกันลิฟต์  ฯลฯ เป็นต้น  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท 

130,000.00 30,000.00 30,000.00 40,000.00 30,000.00 

103212010252 2. จัดซื้อวัสดุส านักงาน/วัสดุการเกษตร/วัสดุงาน
บ้านงานเรือน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

วัสด ุ
   รายละเอยีด : จัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษ A4  กระดาษสี 
กระดาษหนังช้าง แฟ้ม  ดินสอ ปากกา กาว หมึกปริ้น โต๊ะ
ลิ้นชัก ตู้  ดิน ดอกไม้ กระถาง  ปุ้ย หิน ทราย ผงซักฟอก 
น้ ายาท าความสะอาดพื้น สเปย์ปรับอากาศฯลฯ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,900 บาท 

62,900.00 20,000.00 20,000.00 22,900.00 0.00 

103212010352 3. ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : - ค่าเบี้ยเล้ียง/ ค่าที่พัก /ค่าเช่ารถ /ค่า
เส่ือมรถ/ค่าเดินทาง/ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ส าหรับการไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
- ค่าวัสดุน้ ามัน - ค่าวัสด ุ  ของที่ระลึก  ไวนิลกระดาษ  แฟ้ม  
หมึกพริ้นเตอร์  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 
 

25,000.00 0.00 5,000.00 0.00 20,000.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103212010452 4. อบรมบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการดา้น
การศึกษาพิเศษ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าตอบแทน  - ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้
สอย  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - ค่าอาหารกลางวัน  ค่า
วัสดุ  - จัดซื้อวัสด ุเช่น ซอง ปากกา สมดุ กระดาษการ์ด 
ป้าย ฯลฯ  - ค่าถ่ายเอกสาร    
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,000 บาท 

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

103212010552 5. กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการเรียนการ
สอนและการฝกึทักษะส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
 

ตอบแทน 
   รายละเอยีด : - ค่าตอบแทนวิทยากร  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท 

320,000.00 60,000.00 100,000.00 100,000.00 60,000.00 

103212010652 6. วันเด็กส าหรับเด็กที่มีความต้องการพเิศษและ
เด็กปกติ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
 
 
 

ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าวัสดุ  
-ค่าถ่ายเอกสาร  
-แผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์  
-วัสดุการจัดงานวันเด็ก เช่น รางวัลแจกเด็ก ลูกโปร่ง 
กระดาษสี  สีโปสเตอร์ สีไม้ สีน้ า เทปกาว ตุก๊ตา ฯลฯ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103212010752 7. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับหนว่ยงาน
เครือข่ายในชุมชน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าตอบแทน  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร  
ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
- ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าวัสดุ - จัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษ A4  กระดาษสี กระดาษ
หนังช้าง แฟ้ม  ดินสอ ปากกา หมึกปริ้น ฯลฯ - ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 0.00 20,000.00 30,000.00 0.00 

103212010852 8. พัฒนาคุณลักษณะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
 

วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวัสดุ  จัดซื้อวัสดุ เชน่ หมึกปริ้น กระดาษ 
100 ปอนด์ แฟ้ม กระดาษสี หนังสือแบบเรียนพัฒนาด้าน
การศึกษาพิเศษ  อุปกรณ์ด้านการศึกษาพิเศษ  โปรแกรม
ส าหรับฝึกเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภท วัสดุส่ือ
ส าเร็จรูป ฯลฯ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท 

70,000.00 25,000.00 0.00 45,000.00 0.00 

103212010952 9. การอบรมให้ค าปรึกษาและแนะน าการดูแล
เด็กที่มีความต้องการพิเศษให้กบัผู้ปกครอง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าตอบแทน  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
- ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าวัสดุ  
กระดาษสี กระดาษแข็ง สี ฟวิเจอร์บอรด์ ปากกา แฟ้ม  ฯลฯ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 0.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103212011052 10. การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางการ
เรียนรู้/ปัญหาพัฒนาการในชุมชน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : -ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
- ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าวัสดุ  
-  จัดซื้อวัสดุ เช่น ซอง ปากกา สมุด กระดาษการ์ด ป้าย ค่า
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 

60,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

103212011152 11. คลินิกส่งเสริมและช่วยเหลือบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษในสถานศึกษา/ชุมชน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
 

วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวัสดุ  
-  จัดซื้อวัสดุ เช่น ซอง ปากกา สมุด กระดาษการ์ด กระดาษ
แข็ง และสื่อการต่างๆ  
ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 0.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 

103212011252 12. การพัฒนานวัตกรรม “เครื่องมือคัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวยัที่มีความต้องการพิเศษ” 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
 
 
 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
รายละเอียด :  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ทรง 
ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าวัสดุ  
-  จัดซื้อวัสดุ เช่น ซอง ปากกา สมุด กระดาษการ์ด ป้าย ค่า
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,000 บาท 

115,000.00 0.00 30,000.00 50,000.00 35,000.00 
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รหัส 12 หลัก ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จ านวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

103212011352 13. การจัดท าเอกสารเผยแพร่ด้านการศึกษา
พิเศษ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

วัสด ุ
   รายละเอยีด : ค่าวัสดุ  
- การจัดท าเอกสารเผยแพร ่  
- ค่าถ่ายเอกสาร 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท 

35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 

รวม 1,122,900.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์   
 
13. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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. การบริหารปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์และปรับภูมิทัศน์
อาคาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนการบริหารปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และปรับภูมิทัศน์อาคาร 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
2. จัดซื้อวัสดุส านักงาน/วัสดุการเกษตร/วัสดุงานบ้าน
งานเรือน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวัสดุ  อุปกรณ์ทางการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ในส านักงาน 
และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรมี
ความพึงพอใจ 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 0.00 

3. ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรได้มีการพฒันาศักยภาพด้านการศึกษาพิเศษ ครั้ง 0.00 2.00 2.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบรกิารมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บรหิาร ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 80.00 
4. อบรมบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการดา้นการศึกษา
พิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดอบรมบริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ ครั้ง 0.00 1.00 1.00 1.00 
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กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู บุคลากรได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องและมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

5. กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน
และการฝึกทกัษะส าหรับเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษได้รับการฝึกทักษะดา้นการ
เรียนรู ้

ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบรกิารมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บรหิาร ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
6. วันเด็กส าหรับเด็กที่มีความต้องการพเิศษและเด็ก
ปกติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บรหิาร ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบรกิารมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บรหิาร ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
7. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับหนว่ยงานเครือข่าย
ในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครู บุคลากรได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องและมีความพึงพอใจ 

ครั้ง 0.00 2.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู บุคลากรได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องและมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 0.00 

8. พัฒนาคุณลักษณะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษได้รับการฝึกทักษะดา้นการ
เรียนรู้และมีอุปกรณ์ในการพัฒนา 

ครั้ง 0.00 1.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรมี
ความพึงพอใจ 

ครั้ง 0.00 1.00 2.00 0.00 

9. การอบรมให้ค าปรึกษาและแนะน าการดูแลเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษให้กบัผู้ปกครอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ครั้ง 0.00 1.00 2.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองได้รับการฝึกอบรมอยา่งต่อเนื่องและมีความพึง
พอใจในการับบรกิาร 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

10. การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางการเรียนรู้/
ปัญหาพัฒนาการในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปญัหาทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนามาก
ยิ่งขึ้น 

ครั้ง 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปญัหาทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 0.00 
11. คลินิกส่งเสริมและช่วยเหลือบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษในสถานศึกษา/ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษระดับประถมศึกษาได้รับการ
พัฒนามากยิ่งขึ้น 

ครั้ง 0.00 2.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษาได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 
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กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2561 ป ี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) 

12. การพัฒนานวัตกรรม “เครื่องมือคัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวยัที่มีความต้องการพิเศษ” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนานวัตกรรม “เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่มีความตอ้งการพิเศษ” 

ครั้ง 0.00 2.00 2.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนานวัตกรรม “เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่มีความตอ้งการพิเศษ” 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

13. การจัดท าเอกสารเผยแพร่ด้านการศึกษาพิเศษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีจ านวนเอกสารเผยแพร่ด้านการศึกษาพิเศษ ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบรกิารมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บรหิาร ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
 
14. สาเหตหุรือปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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