
 

รายละเอยีดโครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณรายจา่ยเงนิคา่บำรงุการศึกษา 

(งบ บ.กศ.) 



 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครศุาสตร 
2. ช่ือโครงการ วัสดุพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร    รหัสโครงการ 6301000004 

 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

ผลผลิต/โครงการ  ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน) 

 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

[   ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การผลิตครูใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนดน้ัน การจัดการเรียนการสอน

หรือการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร รวมทั้งเปนการ

จัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ควรเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย

และสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรูน้ัน ผูสอนควรมุงเนนใหผูเรียน

ไดฝกและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จึงจำเปนตองใชวัสดุเพ่ือประกอบการจัดการเรียนรูดังกลาว ในป
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การศึกษา 2561-2563 หรือในปงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะครุศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม

ศึกษา การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คอมพิวเตอรศึกษา พลศึกษา การสอนภาษาไทย การ

สอนภาษาอังกฤษ และการประถมศึกษา มีนักศึกษาต้ังแตช้ันปที่ 1 ถึง 4 จำนวน 1,381 คน ซึ่งตอง

เรียนรายวิชาตางๆตามแผนการเรียนของแตละสาขาวิชา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากเครื่องมือ 

อุปกรณและวัสดุตางๆเพ่ือใหนักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรู จนสามารถนำไปใชประยุกตใน

ชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได นอกจากน้ีนักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพ

เพ่ือเปนการฝกทักษะการสอนในสถานศึกษาจริงกอนการจบการศึกษาคณะครุศาสตรจึงจำเปนตอง

จัดหาวัสดุและจัดฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษาใหกับนักศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให

เกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสนับสนุนระบบการจัดการศึกษาใหมคีุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 2. เพ่ือเพ่ิมทักษะในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษาของนักศึกษา 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาคณะครุศาสตรทุกช้ันป จำนวน 1,381 คน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร  

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่30/09/2563    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,072,595.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. วัสดุภาคปฏิบัติ สาขาวิชา 10 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจผูรบับริการ รอยละ 85 

   2. รอยการมีงานทำภายใน 1 ป รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาส 2 รอยละ 40 

   2. ไตรมาส 4 รอยละ 60 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201201010142 1. จัดซ้ือวัสดุพัฒนานักศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2562-30/09/2563 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวสัดุพัฒนานักศึกษา จำนวน

เงิน 1072595 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1072595 บาท 

1,072,595.00 0.00 487,300.00 0.00 585,295.00 

รวม 1,072,595.00     

12. ผูรบัผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย  ไวยกุล   

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. จัดซ้ือวัสดุพัฒนานักศึกษา ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนสาขาไดรับวัสดุในการ

จัดการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 1.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาใน

การจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 85.00 

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครศุาสตร 
2. ช่ือโครงการ พัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู   รหัสโครงการ 6301000006 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63202 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน แผนงานยุทธศาสตรเสริมสราง

พลังทางสังคม 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : S 202 ม ีPlatform เพ่ือสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เขาสูวิชาชีพ (2 ระบบ) 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 02, ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตและพัฒนาครู 

กลยุทธที่  : 0202, 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

[   ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ 

3. หลักการและเหตุผล 

 การฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาเปนกระบวนการที่สำคัญในการนำเอาหลักทาง

ทฤษฎีดานวิชาชีพครูและวิชาเน้ือหาลงสูการปฏิบัติในสถานการณจริงในสถานศึกษาตามเกณฑ

มาตรฐานที่คุรุสภากำหนดไว ซึ่งในการดำเนินงานดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเสร็จสมบูรณ

ตาม วัตถุประสงคที่กำหนดไวในหลักสูตร  การเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตครูจึงจำเปนตองเรียนรูจาก

ครูมืออาชีพที่มีความชำนาญ  มีประสบการณในการสอนและเปนแบบอยางที่ดีในทางวิชาชีพครูในแตละ

สาขาวิชา อีกทั้งเปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาเขาสูวิชาชีพครู และเพ่ือสรางความเขาใจและ

แนวปฏิบัติรวมกันของบุุุุุคคลที่เก่ียวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพครู อันไดแก อาจารยนิเทศก 

และครูพ่ีเลี้ยง 
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 ดังน้ัน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดทำโครงการ พัฒนาการ

ฝกประสบการณวิชาชีพครู ขึ้นซึ่งประกอบไปดวย การฝกอบรม การสัมมนา อภิปรายและบรรยาย  การ

ใหคำปรึกษาทางวิชาการและการฝกประสบการณวิชาชีพครู   

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานวิชาการและวิชาชีพครู  

 2. เพ่ือใหนักศกึษาไดรับความรูและแนวปฏิบัติที่ดีจากครูที่มีประสบการณ มีความเช่ียวชาญใน

การสอนในสาขาเฉพาะ  

 3. เพ่ือสรางความเขาใจและแนวปฏิบัติรวมกันขอองบุคคลที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาคณะครุศาสตรช้ันปที่ 5 จำนวน 543 คน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรมใหความรูแกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่30/09/2563    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 393,120.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูป 543 คน 70 

เชิงคุณภาพ    

   1. 1.นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรยีนรูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับอาจารยนิเทศกและคณาจารยที่

เก่ียวของ 

รอยละ 85 

   2. จำนวนนักศึกษาทีผ่านการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาส 1-4 รอยละ 100 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

203209010142 1. การพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพ

คร ู

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2562-30/09/2563 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : การพฒันาการฝกประสบการณ

วิชาชีพครู จำนวนเงิน 393120 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 393120 บาท 

393,120.00 139,200.00 66,600.00 120,600.00 66,720.00 

รวม 393,120.00     

12. ผูรบัผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย  ไวยกุล   

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ผานการฝก

ประสบการณวิชาชีพคร ู

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดแลกเปลีย่นเรยีนรูได

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับอาจารยนิเทศกและ

คณาจารยที่เก่ียวของ 

กิจกรรม 85.00 85.00 85.00 85.00 

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครศุาสตร 
2. ช่ือโครงการ จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา    รหัสโครงการ 6301000012 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63335 โครงการจัดหาและปรบัปรุงครุภัณฑ (ดานสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน), KPI : S 314 ผลสำรวจ

ความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผูรับบริการ (ระดับ 5) 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

[   ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ 

3. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุ

ศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพน้ัน จำเปนตองมีครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ 

และการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงานทั้งดานการจัดการเรียนการสอน 

งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะครุ

ศาสตร และของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะครุศาสตรมี

ความจำเปนที่จะตองจัดซื้อครุภัณฑ/จัดหาเพ่ิมเติม เพ่ือใชประโยชนในการเรียนการสอนและการบริหาร 

เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้นและผูใชบริการเกิดความพึงพอใจซึ่งสอดคลองกับระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเพ่ิมสิง่สนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศกึษาไดเพ่ิมพูนทักษะและความรูจาก

การใชอุปกรณเพ่ือการเรียนการสอน  

 2. เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตรมคีุณภาพสูงขึ้น 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่ รวมถึงบุคคลภายนอกที่เขามารับบริการคณะครุศาสตร  

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑตามแผนที่วางไว 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่30/09/2563    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 530,800.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ชุดจัดนิทรรศการเทดิพระเกียรติ ชุด 1 

   2. ซุมศาลาไมสักทอง ซุม 7 

   3. เครื่องสำรองไฟ UPS เครื่อง 4 

   4. ติดต้ังเคานเตอรหองสมุด ชุด 5 

   5. โนตบุค เครื่อง 4 

   6. โปรเจคเตอร เครื่อง 2 

   7. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 น้ิว ตัว 12 

   8. ไมโครโฟนไรสาย ชุด 5 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจใชบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาส 1-2 รอย 100 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201215010131 1. ชุดจัดนิทรรศการเทดิพระเกียรติ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   10/10/2562-30/09/2563 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : ชุดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ   

จำนวนเงิน 85000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 85000 บาท 

 

รายการครภุัณฑ 

1. ชุดจัดนิทรรศการเทดิพระเกียรติ ราคา 85000 

จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 85,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 85,000.00 บาท 

85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 

201215010231 2. ซุมศาลาไมสักทอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   10/10/2562-30/09/2563 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : ซุมศาลาไมสักทอง จำนวนเงิน 

245000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 245000 บาท 

 

รายการครภุัณฑ 

1. ซุมศาลาไมสักทอง ราคา 35000 จำนวน 7 

รายการ รวมเปนเงิน 245,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 245,000.00 บาท 

245,000.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00 
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201215010331 3. โนตบุค 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   10/10/2562-30/09/2563 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : โนตบุค จำนวนเงิน 59600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 59600 บาท 

 

รายการครภุัณฑ 

1. โนตบุค ราคา 14900 จำนวน 4 เครื่อง รวมเปน

เงิน 59,600.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 59,600.00 บาท 

59,600.00 59,600.00 0.00 0.00 0.00 

201215010431 4. เครื่องสำรองไฟ UPS 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   10/10/2562-30/09/2563 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : เครือ่งสำรองไฟ UPS จำนวนเงิน 

7200 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท 

 

รายการครภุัณฑ 

1. เครื่องสำรองไฟ UPS ราคา 1800 จำนวน 4 

เครือ่ง รวมเปนเงิน 7,200.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 7,200.00 บาท 

7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 

201215010531 5. โปรเจคเตอร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   10/10/2562-30/09/2563 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : โปรเจคเตอร  จำนวนเงิน 50000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

 

รายการครภุัณฑ 

1. โปรเจคเตอร ราคา 25000 จำนวน 2 เครื่อง 

รวมเปนเงิน 50,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 50,000.00 บาท 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 
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201215010631 6. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 น้ิว 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   10/10/2562-30/09/2563 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : พัดลมติดผนัง ขนาด 18 น้ิว 

จำนวนเงิน 30000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

 

รายการครภุัณฑ 

1. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 น้ิว ราคา 2500 

จำนวน 12 เครื่อง รวมเปนเงิน 30,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 30,000.00 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

201215010731 7. ไมโครโฟนไรสาย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   10/10/2562-30/09/2563 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : ไมโครโฟนไรสาย จำนวนเงิน 

19000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19000 บาท 

 

รายการครภุัณฑ 

1. ไมโครโฟนไรสาย ราคา 3800 จำนวน 5 ชุด 

รวมเปนเงิน 19,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 19,000.00 บาท 

19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 

201215010831 8. ติดต้ังเคานเตอรหองสมุด 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   10/10/2562-30/09/2563 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : ติดต้ังเคานเตอรหองสมุด จำนวน

เงิน 35000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35000 บาท 

 

รายการครภุัณฑ 

1. ติดต้ังเคานเตอรหองสมุด ราคา 7000 จำนวน 5 

ชุด รวมเปนเงิน 35,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 35,000.00 บาท 

35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 530,800.00     

 

65



12. ผูรบัผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย  ไวยกุล   

 

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ชุดจัดนิทรรศการเทดิพระเกียรติ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ชุดจัดนิทรรศการเทดิพระเกียรติ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รายการ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. ซุมศาลาไมสักทอง ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ซุมศาลาไมสักทอง รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. โนตบุค ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : โนตบุค รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. เครื่องสำรองไฟ UPS ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เครือ่งสำรองไฟ UPS กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. โปรเจคเตอร ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : โปรเจคเตอร กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

6. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 น้ิว ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พดัลมติดผนัง ขนาด 18 น้ิว รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

7. ไมโครโฟนไรสาย ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ไมโครโฟนไรสาย รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

8. ติดต้ังเคานเตอรหองสมุด ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ติดต้ังเคานเตอรหองสมุด รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครศุาสตร 
2. ช่ือโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร    รหัสโครงการ 6301000015 

 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินดาน Green University ตามเกณฑ UI greenmetric 

(2000 คะแนน), KPI : S 402 จำนวนฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น (2 ฐานขอมูล), KPI : S 403 จำนวน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ำมาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3 

ระบบ), KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการบริหารจัดการ 

(ไมนอยกวาระดับ 5) 

 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

[   ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

      การบริหารจัดการคณะครุศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามพันธกิจอยางมี

ประสิทธิภาพน้ัน คณะครุศาสตร จึงมีความจำเปนตองจัดการประชุม การสงบุคลากรเขารับการพัฒนา 

การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ และมีคาใชสอยตางๆ เพ่ือสนับสนุนงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย  

งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานอ่ืนๆ ใหสามารถดำเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนใหสามารถดำเนินงานตามพันธกิจ

ไดอยางครบถวน 

 2. เพ่ือใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากร นักศกึษา คณะครุศาสตร 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อ/ซอมแซมครุภัณฑ จัดการประชุม จัดสงบุคลากรไปรับการพัฒนา 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่30/09/2563    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 361,415.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนการเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครศุาสตร เดือน 12 

   2. จำนวนครั้งที่จัดซ้ือวัสดุสำหรับสนับสนุการใหบริการ ไตรมาส 4 

   3. จำนวนการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ไตรมาส 4 

   4. จำนวนการจัดประชุมบุคลากรคณะครศุาสตร ภาคการศึกษา 2 

   5. จำนวนการซอมแซมครุภณัฑ/จางเหมาบริการ ภาคการศึกษา 2 

   6. จำนวนบุคลากรไดรับการพัฒนาความรู ทกัษะ และสมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน รอยละ 10 

   7. จำนวนการจายคาสาธารณูปโภค ไตรมาส 4 

เชิงคุณภาพ    

   1. การบริหารคณะครุศาสตรเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ รอยละ 80 

   2. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201219010121 1. การเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครุ

ศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย 

ประจำป 2563 และการเปนสมาชิกสภา

คณบดีคณะครุศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

ประจำป 2563 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ม.ค.63-31 มี.ค.63 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครศุาสตร 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

คาบำรุงสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร/

ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ประจำป 2563 

จำนวน 10,000 บาท 

คาบำรุงสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร

มหาวิทยาลยัราชภัฏ ประจำป 2563 ประจำป 

2563 จำนวน 10,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

201219010221 2. จัดซ้ือวัสดุสำหรับการสนับสนุนการ

ใหบริการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค.62-30ก.ย.63 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวสัดุ 28915 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,915 บาท 

28,915.00 2,000.00 8,000.00 10,000.00 8,915.00 

201219010321 3. การซอมแซมครุภณัฑ และคาจางเหมา

บริการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1ต.ค.62-30ก.ย.63 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย/คาวสัดุ 

   รายละเอียด : คาซอมแซมครุภัณฑ และจาง

เหมาบริการอื่น 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 บาท 

69,200.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 19,200.00 

201219010421 4. การสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ/รับการการพัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1ตค.62-30กย.63 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครศุาสตร 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

คาเบ้ียเลี้ยง/คาพาหนะ/ คาลงทะเบียน/คาบำรงุ

รถ/คาทางดวน/คาเชารถ ฯลฯ จำนวน 128,300 

บาท 

คาตอบแทน 

  รายละเอียด : คาวทิยากร จำนวน 4,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 132,500 บาท 

 

132,500.00 2,500.00 10,000.00 20,000.00 100,000.00 
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201219010521 5. การจัดประชุมคณะครุศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1ตค62-30กย63 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครศุาสตร 

ใชสอย,วสัดุ 

   รายละเอียด : คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม/

อาหาร 23,800 บาท 

คาวสัดุ : คาถายเอกสาร/ซ้ือวสัดุ เปนเงิน 7,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น30800 บาท 

30,800.00 0.00 15,400.00 0.00 15,400.00 

201219010621 6. การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ครุศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1ตค62-30กย63 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครศุาสตร 

ใชสอย,วสัดุ 

   รายละเอียด : คาเบ้ียประชุม 8 ครั้ง เปนเงิน 

24,000 บาท  

คาพาหนะเหมาจาย 40,000 บาท คาอาหารวาง

และเครือ่งด่ืม 6,000 บาท 

คาถายเอกสาร 4,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 74,000 บาท 

74,000.00 9,200.00 18,500.00 27,750.00 18,550.00 

201219010721 7. การจายคาสาธารณปูโภค 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1ตค62-30กย63 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครศุาสตร 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาโทรศัพท/คาไปรษณยี เปนเงิน 

6,000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 

6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

รวม 361,415.00     

 

12. ผูรบัผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย  ไวยกุล   
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร/

ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ประจำป 2563 และ

การเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร

มหาวิทยาลยัราชภัฏ ประจำป 2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครศุาสตร/ศึกษาศาสตรแหง

ประเทศไทย ประจำป 2563 และการเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครศุาสตรมหาวิทยาลยั

ราชภัฏ ประจำป 2563 

ครั้ง 0.00 2.00 0.00 0.00 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การบริหารคณะ รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

2. จัดซ้ือวัสดุสำหรับการสนับสนุนการใหบริการ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนการที่จัดซ้ือวสัดุสำหรับการสนับสนุนการใหบริการ ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มวีัสดุพรอมสำหรับการใหบริการในสำนักงาน รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. การซอมแซมครุภณัฑ และคาจางเหมาบริการ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนการซอมแซมครุภณัฑ/จางเหมาบริการ ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑมีความพรอมสำหรับการใชงาน รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. การสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ/

รับการการพฒันา 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ/รับการพัฒนา 

รอยละ 0.00 5.00 5.00 5.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

5. การจัดประชุมคณะครุศาสตร ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะครศุาสตร ครั้ง 0.00 1.00 0.00 1.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การบริหารคณะ รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

6. การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครศุาสตร ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร ครั้ง 1.00 2.00 3.00 2.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การบริหารคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

7. การจายคาสาธารณปูโภค ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจายคาสาธารณูปโภคใชในการติดตอราชการ ครั้ง 2.00 3.00 3.00 2.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การติดตอสื่อสารราชการคณะครุศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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