
 

รายละเอยีดโครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณรายจา่ย งบประมาณแผน่ดนิ 

(งบประมาณแผน่ดนิ) 



ผลผลติ : ผูส้ำเรจ็การศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู   รหัสโครงการ 6301000007 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63314 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 310 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

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

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Thailand) ได้เผยแพร่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals - SDGs) ที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่ จะใช้ เป็นกรอบในการ
ดำเนินงานด้านการพัฒนาโดยมีเป้าหมาย 17 ข้อ เป้าหมายหนึ่งที่สำคัญ คือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและ
นวัตกรรม ที่อยู่ในวาระการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ทักษะชีวิตและทักษะด้านการเรียนรู้ 
ศิลปะ และกีฬาเพ่ือสุขภาพ เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของ
นักเรียนเข้าสู่โลกการทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่อสารและการร่วมมือ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ จึงเล็งเห็นความสำคัญของประเด็นดังกล่าว และต้องการพัฒนาให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ที่มีความคิด
สร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมได้ จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาทักษะที่จำเป็นดังกล่าว 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตด้านศิลปะและกีฬาของนักศึกษาครู 
 2) เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาและแนวทางในการให้คำปรึกษาสำหรับครู 
 3) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา 
 2.อาจารย์และบุคลากร 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมอบรมภาคทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ
ให้กับนักศึกษา    ทั้งในห้องเรียน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 30/06/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 278,050.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. นักศึกษาครูได้รับการพัฒนา คน 600 
   2. คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม คน 30 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาสามารถนำศิลปะและกีฬาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ร้อยละ 85 
   2. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาและแนวทางในการให้คำปรึกษาสำหรับครู ร้อยละ 85 
   3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบสื่ออย่างถูกต้อง ร้อยละ 85 
   4. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส2 ร้อยละ 100 
   2. ไตรมาส3 ร้อยละ 100 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

08
01

01
42

 

1. สุนทรียะศิลปะและ
กีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับครู 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563 - 
30/06/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,200 
บาท 

115,200.00 0.00 0.00 115,200.00 0.00 

10
12

08
01

02
42

 

2. ทักษะชีวิตและการให้
คำปรึกษาเรื่องเพศสำหรับ
ครู 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563-
30/06/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 69,600 บาท 

69,600.00 0.00 0.00 69,600.00 0.00 

10
12

08
01

03
42

 

3. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการ
ออกแบบสื่อและ
นวัตกรรม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563-
30/06/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 68,950 บาท 

68,950.00 0.00 0.00 68,950.00 0.00 

10
12

08
01

04
42

 

4. การพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการประกัน
คุณภาพสำหรับนักศึกษา
ครู 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563-
31/03/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 24,300 บาท 

24,300.00 0.00 24,300.00 0.00 0.00 

รวม 278,050.00     
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12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. สุนทรียะศิลปะและกีฬาเพื่อสุขภาพ
สำหรับครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคน
เข้าร่วม 

คน 0 0 330 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะและ
กีฬาเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 0 0 85 0 

2. ทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษาเรื่อง
เพศสำหรับครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
กิจกรรม 

330 0 0 330 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจด้านเพศศึกษา
อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 0 0 85 0 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ออกแบบสื่อและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 805 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจด้านการ
ออกแบบสื่ออย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 0 0 85 0 

4. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 250 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาครู
มีความรู้ความเข้าใจด้านประกัน
คุณภาพอย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 0 85 0 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริการวิชาการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา     

    รหัสโครงการ 6301000009 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี (ข้อเสนอของ

กรรมการประเมินฯ) (ร้อยละ ระดับคะแนน 4.40) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
กำหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรภายในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในคณะครุศาสตร์เป็นการนำ
ความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้เพ่ือ
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ถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ
ของโครงการจัดการความรู้KM เพ่ือพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในคระครุศาสตร์  โครงการการจัดการความรู้เพ่ือ
การเตรียมข้อมูลในระบบ Che QA Online และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ
จากผลการประเมิน ปีการศึกษา 2562 เพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และ
พัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือการจัดการความรู้ KM เพ่ือพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ 
 4.2 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในคระครุศาสตร์   
 4.3 เพ่ือการจัดการความรู้เพ่ือการเตรียมข้อมูลในระบบ Che QA Online  
 4.4 เพ่ือการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ QIP จากผลการประเมินของคณะ จากผลการประเมิน ปี
การศึกษา 2562 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 84,580.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ องค์ความรู้ 1 
   2. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม (ครู/บุคลากร) คน 180 
   3. จำนวนองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้เพื่อการเตรียมข้อมูลในระบบ Cha QA Online องค์ความรู้ 1 
   4. ร้อยละของบุคลการที่เข้าร่วมเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ QIP จากผลการประเมินของคณะ ร้อยละ 15 
เชิงคุณภาพ    

   1. มีผลงานจากการจัดการความรู้ KM และข้อมูลในระบบ Cha QA Online สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมองค์กร 

ร้อยละ 85 

   2. มีผลงานที่เป็นระบบสาระสนเทศ หรือแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ จำนวน 1 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 2 ร้อยละ 20 
   2. ไตรมาส 3 ร้อยละ 39 
   3. ไตรมาส 4 ร้อยละ 41 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

03
01

01
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1. โครงการจัดการความรู้ 
KM เพื่อพัฒนาและถ่าย 
ทอดองค์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ    รายละเอียด :  ค่า
วิทยากร 14,400 บาท ค่าใช้
สอย 10,800 บาท - ค่าอาหาร
ว่าง 90 คน*35บาท            
*4มื้อ = 6,300 บาท - 
ค่าอาหาร 90 คน*50บาท 90 
คน*1มื้อ = 4,500 บาท - ค่า
วัสดุ 9,800 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 35,000 บาท  
 

35,000.00 0.00 16,800.00 18,200.00 0.00 

10
12

03
01

02
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2. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรในคระครศุาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
ค่าวิทยากร 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 4,800 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 40 
คน*35บาท            *2มื้อ = 
2,800 บาท 
- ค่าอาหาร 40 
คน*50บาท 
*1มื้อ = 2,000 บาท 
ค่าวัสดุ 3,000 บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร 3,600 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 
บาท 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

10
12

03
01

03
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3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการจัดการความรู้เพื่อ
การเตรียมข้อมูลในระบบ 
Che QA Online 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ    รายละเอียด :  ค่า
วิทยากร 3,600 บาท ค่าใช้
สอย 3,000 บาท - ค่าอาหาร
ว่าง 25 คน*35บาท            
*2มื้อ = 1,750 บาท - 
ค่าอาหาร 25 คน*50บาท *1
มื้อ = 1,250 บาท ค่าวัสดุ 
3,180 บาท ค่าถ่ายเอกสาร 
4,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
14,580 บาท  
 

14,580.00 0.00 0.00 0.00 14,580.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

03
01

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการเขียนแผนพัฒนา
คุณภาพ QIP จากผลการ
ประเมิน ปีการศึกษา 
2562 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
ค่าวิทยากร 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 3,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 25 
คน*35บาท            *2มื้อ = 
1,750 บาท 
- ค่าอาหาร 25 
คน*50บาท 
*1มื้อ = 1,250 บาท 
ค่าวัสดุ 3,600 บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร 9,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

รวม 84,580.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อ
พัฒนาและถ่าย ทอดองค์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์
ความรู้ด้านการจัดการความรู้ KM 
เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติ 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานจาก
การจัดการความรู้ KM และข้อมูล
ในระบบ Cha QA Online 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
ได้อย่างเป็นรูปธรรมองค์กร 

ร้อยละ 0 85 0 0 

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรในคระครศุาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน 0 0 180 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานที่
เป็นระบบสาระสนเทศ หรือ
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการ
ความรู้เพื่อการเตรียมข้อมูลในระบบ 
Che QA Online 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน 0 0 0 25 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานจาก
การจัดการความรู้ KM และข้อมูล
ในระบบ Cha QA Online 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอด

ร้อยละ 0 0 0 85 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ได้อย่างเป็นรูปธรรมองค์กร 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียน
แผนพัฒนาคุณภาพ QIP จากผลการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2562 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน 0 0 0 25 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานที่
เป็นระบบสาระสนเทศ หรือ
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะ 

ร้อยละ 0 0 0 85 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์     
     รหัสโครงการ 6301000010 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี (ข้อเสนอของ

กรรมการประเมินฯ) (ร้อยละ ระดับคะแนน 4.40) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  นอกจากนั้น
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ได้จัดทำองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ซึ่งการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้องมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะทำให้การประกันคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ ทำให้องค์กร หน่วยงานมีคุณภาพ นอกจากนั้นศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด
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ในการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันและความยั่งยืนของคณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์
สามารถสร้างผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างและจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และนำไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มี
คุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคม ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และเสริมสร้าง
เครือข่ายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา โครงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ และโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรของคณะ
ครุศาสตร์ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์มีประสิทธิภาพ
และเปน็ที่ยอมรับของสังคม  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือศึกษาดูงานนอกสถานที่และเสริมสร้างเครือข่ายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.2 เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรของคณะครุศาสตร์ 
 4.3 เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์  
 
6. วิธีการดำเนินงาน การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 180,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. 1. จำนวนเครือข่าย เครือข่าย 1 
   2. 2. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม คน 150 
   3. 3. จำนวนองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร องค์ประกอบ 6 
   4. 4. จำนวนองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ องค์ประกอบ 5 
เชิงคุณภาพ    

   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 26 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 33 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 16 
   4. ไตรมาส 4 ร้อยละ 25 
เชิงเวลา   
   1. ผู้ศึกษาดูงาน มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 
   2. ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพเพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 
   3. มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะในระดับดี ร้อยละ 3 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

03
02

01
42

 

1. ศึกษาดูงานนอก
สถานที่และเสริมสร้าง
เครือข่ายงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
- ค่าเช่าเหมารถ 3 คัน* 2 วัน* 
2,500 บาท = 15,000 บาท    
- ค่าที่พัก 15 ห้อง* 1 คืน* 
ห้องละ 1,700 บาท =25,500 
บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คน* 
50 บาท* 2 มื้อ =2,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
25 คน* 25 บาท* 4 มื้อ 
=2,500บาท  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45500 
บาท 

45,500.00 45,500.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

03
02

02
42

 

2. การถ่ายทอดความรู้
ด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษากับบุคลากรใน
คณะครุศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
ค่าวิทยากร 21,600 บาท 
- - จำนวน 36 
ชม.* 600 บาท 
ค่าใช้สอย 18,000  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
มื้อละ 35 = 10,850 
- ค่าอาหารกลางวัน  
มื้อละ 50 บาท = 7,150 
-ค่าวัสดุ  18900 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,500 
บาท 

58,500.00 0.00 58,500.00 0.00 0.00 

10
12

03
02

03
42

 

3. การประชุมสัมมนาเพื่อ
การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ    รายละเอียด :  ค่า
วิทยากร  18,000 บาท ค่าใช้
สอย 33,900  บาท - 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
มื้อละ 35 = 15,400 - 
ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 100 
บาท = 18,500 ค่าวัสดุ  
24,100 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
76,000 บาท  
 

76,000.00 0.00 0.00 30,000.00 46,000.00 

รวม 180,000.00     
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12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่และ
เสริมสร้างเครือข่ายงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
เครือข่ายงานประกันคุณภาพ 

รายการ 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ศึกษาดูงาน
มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 85 0 0 0 

2. การถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษากับบุคลากรในคณะครุ
ศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน 0 70 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ไปใช้ในการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 85 0 0 

3. การประชุมสัมมนาเพื่อการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . จำนวน
องค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรจำนวนองค์ประกอบที่
ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ 

งาน 0 0 6 5 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีคะแนนผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และระดับ
คณะในระดับดี 

ร้อยละ 0 0 3 3 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์    รหัสโครงการ 6301000016 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 304 จำนวนบุคลากรของสายวิชาการท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 40),  

                        KPI : S 310 ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  
                               CEFR ของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 20) 

              KPI : S 316ระดับความสำเร็จของการจัดหา ดูแล และ ปรับปรุง ครุภัณฑ์ (ระดับ 5) 
              KPI : S 317 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและมีการ 

                                ปรบัปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ (2 ระบบ/กิจกรรม) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
      ศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความ
ยั่งยืนของคณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
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ของตลาดแรงงานและนำไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งสามารถให้บริก าร
วิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คณะมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมาก รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนว โน้มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแส
โลกาภิวัฒน์ ซึ่งเกิดจากการเปิดประเทศของประเทศไทย ทำให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ
คณะมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องในมิติที่หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน 
การทำวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวทำให้การจัดพัฒนาบุคลากรของคณะครุ
ศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คณะครุศาสตร์  จึงเห็นสมควรจัดการพัฒนาบุคลากรคณะครุ
ศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ทั้งนี้คณะครุศาสตร์เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการ
ก้าวไปสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในที่สุด 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ ตามสายการ
ปฏิบัติงาน  
          2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรคณะครุศาสตร์  
 
6. วิธีการดำเนินงาน การอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้บุคลากรพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนบุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 50 
   2. จำนวนบุคลากรคณะครุศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ สามารถนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนา มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก ร้อยละ 10 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

04
01

01
42

 

1. พัฒนาบุคลากรคณะครุ
ศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1ตค62-30 กย 63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง/
ค่าพาหนะ/ ค่าลงทะเบียน/ค่า
บำรุงรถ/ค่าทางด่วน/ค่าเช่ารถ 
ฯลฯ = 180,000 บาท 
ซื้อวัสดุ/ถ่ายเอกสาร =9200 
บาท 
ค่าวิทยากร = 10,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 
บาท 

200,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 

รวม 200,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 0.00 10.00 20.00 20.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรที่
ได้รับการพัฒนามีผลการประเมิน
การปฏิบัติงานในระดับดีมาก 

ร้อยละ 10.00 10.00 10.00 10.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลัยราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ ยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    รหัสโครงการ 6301000001 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63202 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 202 มี Platform เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เข้าสู่วิชาชีพ (2 ระบบ) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาคร ู
กลยุทธ์ที่  : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 
ระบุให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญทีสุ่ด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพและมาตรา23 การจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
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ความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา การศึกษาเป็นความจำเป็นสำหรับทุกคน และทุกคนต้องมีส่วนร่วมผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้
ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพ ในสถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาไทย
ไม่สามารถปรับตัวได้ทันจึงต้องเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา 2545:1-2) คุณภาพทางการ
ศึกษาของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูเป็นสำคัญที่ต้องพัฒนาครูและวางแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะของความเป็นครู ทั้งด้าน 
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ(skill) และคุณลักษณะของบุคคล(Attributes)ที่ซ่อนอยู่ อันได้แก่ ค่านิยม 
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพอ่ืน และกลุ่มพฤติกรรมที่ถูกนำมาใช้จะต้องมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนั้น  ๆ(อนันต์ นามทองต้น 2554:66 -67) คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จึงจัดทำโครงการเพื่อ
การผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา บริการวิชาการ ให้เป็นไป
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2.เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูของครูด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการและเทคนิคการจัดการเรียน
การสอน 
 3.เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะของครูในยุค Education 4.0 
 4.เพื่อเสริมสร้างยกระดับสถานศึกษาในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการสำหรับครูมืออาชีพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัด
ใกล้เคียง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน พัฒนานักศึกษาครู จัดกิจกรรมพัฒนาให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรม
บริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานเพ่ือนำความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา คน 1,000 
   2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนา ชั้นป ี 5 
   3. โรงเรียนเครือข่ายได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียน 70 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลงานการวิจยัหรือนวัตกรรมทางด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มข้ึน 

ผลงาน 10 

   2. มีPlatform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเช้าสู่วิชาชีพ 

ระบบ 2 

   3. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน1ปี ร้อยละ 80 
   4. ร้อยละบัณฑิตที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในท้องถ่ิน ร้อยละ 30 
   5. ร้อยละของจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยมี
สมรรถนะที่สูงข้ึน 

ร้อยละ 90 

เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 
   3. ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 40 
   4. ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 20 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

01
42

 

1. การพัฒนาทักษะการ
อ่านโดยใช้วรรณกรรม
เป็นสื่อ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท 
ค่าใช้สอย 3888 บาท 
ค่าวัสดุ 8000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15488 
บาท 

15,488.00 0.00 15,488.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

02
42

 

2. ค่ายพัฒนาภาษาไทย
เรื่องการอ่านออกเขียนได้
ในโรงเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท 
ค่าใช้สอย 3888 บาท 
ค่าวัสดุ 7000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14488 
บาท 

14,488.00 14,488.00 0.00 0.00 0.00 

56



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

03
42

 

3. เสริมสร้างความรู้ใน
หน่วยงานทางการศึกษาที่
ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
13400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13400 
บาท 

13,400.00 0.00 13,400.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

04
42

 

4. เสริมสร้างความรู้ด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สมัยใหม่และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
เรียนรู้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   นิทรรศการแสดง
สินค้าไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 
บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

10
32

09
01

05
42

 

5. การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริการวิชาการ
ของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท 
ค่าใช้สอย 3360 บาท 
ค่าวัสดุ 3040 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 
บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

10
32

09
01

06
42

 

6. การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 24600 บาท 
ค่าวัสดุ 5400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
32

09
01

07
42

 

7. การจัดการเรียนรู้ตาม
แนววิทยาการคำนวณ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าใช้สอย 19200 บาท 
ค่าวัสดุ 12000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 
บาท 

60,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

08
42

 

8. ศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านพลศึกษา 
นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 16480 บาท 
ค่าวัสดุ 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28680 
บาท 

28,680.00 0.00 28,680.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

09
42

 

9. พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
ส่งเสริมทักษะและ
สมรรถนะในศตวรรษที่ 
21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 17400 บาท 
ค่าวัสดุ 14200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46000 
บาท 

46,000.00 0.00 46,000.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

10
42

 

10. การพัฒนาทักษะชีวิต
นักศึกษาครู เพื่อการ
เรียนรู้และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมแห่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษาแบบ
บูรณาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท 
ค่าใช้สอย 51000 บาท 
ค่าวัสดุ 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66800 
บาท 

66,800.00 0.00 66,800.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

11
42

 

11. พัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
สำหรับครูประถมศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยการ 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 7200 บาท 
ค่าวัสดุ 1800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16200 
บาท 

16,200.00 16,200.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

12
42

 

12. นวัตกรรมและ
กระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้สำหรับ
ครูมืออาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

10
32

09
01

13
42

 

13. ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
แหล่งการเรียนรู้ของ
ศาสตร์พระราชา ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร  3600 บาท 
ค่าใช้สอย 10600 บาท 
ค่าวัสดุ 8000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22200 
บาท 

22,200.00 0.00 22,200.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

14
42

 

14. เตรียมความพร้อมสู่
การเป็นนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 7200 บาท 
ค่าวัสดุ 8600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23000 
บาท 

23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 

10
32

09
01

15
42

 

15. ส่งเสริมนักศึกษา
สังคมศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
18000 บาท 
ค่าวัสดุ 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28000 
บาท 

28,000.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

16
42

 

16. ศึกษาดูงานนวัตกรรม
ทางการศึกษาปฐมวัย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
10980 บาท 
ค่าวัสดุ 1520 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12500 
บาท 

12,500.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 

59



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

17
42

 

17. พัฒนาทักษะสมอง 
EF สำหรับครูปฐมวัย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 5400 บาท 
ค่าใช่สอย 6650 บาท 
ค่าวัสดุ 3500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15550 
บาท 

15,550.00 15,550.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

18
42

 

18. ศึกษาดูงานโรงเรียน
ปฐมวัยที่จัดการเรียนการ
สอนเป็นเลิศ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2562 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
11460 บาท 
ค่าวัสดุ 1540 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13000 
บาท 

13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 

10
32

09
01

19
42

 

19. การเตรียมความ
พร้อมก่อนเป็นครูปฐมวัย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท 
ค่าใช่สอย 4800 บาท 
ค่าวัสดุ 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13400 
บาท 

13,400.00 0.00 0.00 0.00 13,400.00 

10
32

09
01

20
42

 

20. การพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 6300 บาท 
ค่าใช้สอย 67150 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70750 
บาท 

70,750.00 70,750.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

21
42

 

21. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
4.0 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/06/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 2000 บาท 
ค่าวัสดุ 3600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 
บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

22
42

 

22. การเตรียมความ
พร้อมด้านความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์สำหรับ
นักศึกษาใหม่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 9000 บาท 
ค่าใช้อย 3000 บาท 
ค่าวัสดุ 4000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16000 
บาท 

16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 

10
32

09
01

23
42

 

23. การพัฒนาทักษะการ
เป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน
กีฬาบาสเกตบอลสำหรับ
ครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 
21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 12800 บาท 
ค่าวัสดุ 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 
บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

24
42

 

24. พัฒนานักศึกษา
การศึกษาพิเศษสู่ครูดี ครู
มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 25200 บาท 
ค่าใช่สอย 58800 บาท 
ค่าวัสดุ 8000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92000 
บาท 

92,000.00 72,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

10
32

09
01

25
42

 

25. การเขียนงานวิจัยเพื่อ
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 26400 บาท 
ค่าวัสดุ 24000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64800 
บาท 

64,800.00 0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 

10
32

09
01

26
42

 

26. การส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมการ
ประชุมทางวิชาการและ
นำเสนองานการวิจัย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
53200 บาท 
ค่าวัสดุ 4000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57200 
บาท 

57,200.00 0.00 0.00 0.00 57,200.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

27
42

 

27. การสัมมนาทาง
วิชาการด้านคณิตศาสตร
ศึกษาเพื่อพัฒนามุมมอง
การทำวิจัยในชั้นเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
  สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช่สอย 6480 บาท 
ค่าวัสดุ 6200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19880 
บาท 

19,880.00 0.00 19,880.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

28
42

 

28. ศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 32680 บาท 
ค่าวุสดุ 7350 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47230 
บาท 

47,230.00 0.00 47,230.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

29
42

 

29. นันทนาการและ
กิจกรรมเสริมสร้างความ
เป็นครูการศึกษาพิเศษมือ
อาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 14400 บาท 
ค่าวัสดุ 9000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30600 
บาท 

30,600.00 0.00 0.00 30,600.00 0.00 

10
32

09
01

30
42

 

30. ทักษะภาษาและการ
เรียนรู้หนังสือเด็กปฐมวัย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 16800 บาท 
ค่าวัสดุ 10800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42000 
บาท 

42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

31
42

 

31. การพัฒนาทักษะการ
ทำงานอย่างร่วมพลังของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ด้วยกระบวนการจิตต
ปัญญา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 24000 บาท 
ค่าวัสดุ 7600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46000 
บาท 

46,000.00 0.00 46,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

32
42

 

32. การจัดสัมมนา
วิชาการภาษาอังกฤษ
สำหรับศตวรรษที่ 21 
เรื่อง ELT in 
Transcultural Society 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท 
ค่าใช้สอย 36700 บาท 
ค่าวัสดุ 1700 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42000 
บาท 

42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

33
42

 

33. การพัฒนาเครือข่าย
โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 9000 บาท 
ค่าใช้สอย 24000 บาท 
ค่าวัสดุ 37000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000 
บาท 

70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 

10
32

09
01

34
42

 

34. ภาวะผู้นำทาง
วิชาการสำหรับครูมือ
อาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
สถานที่ดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 24000 บาท 
ค่าวัสดุ 20000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58400 
บาท 

58,400.00 0.00 58,400.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

35
42

 

35. ทักษะการจัดการ
เรียนรู้แนวใหม่สำหรับครู
มืออาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 24000 บาท 
ค่าวัสดุ 20000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58400 
บาท 

58,400.00 0.00 0.00 58,400.00 0.00 

10
32

09
01

36
42

 

36. ทักษะการออก
ข้อสอบเพื่อการวัดและ
การประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 24000 บาท 
ค่าวัสดุ 20000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58400 
บาท 

58,400.00 0.00 0.00 58,400.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

37
42

 

37. การสร้างเครือข่าย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและศาสตร์
พระราชา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 24000 บาท  
ค่าวัสดุ 20000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58400 
บาท 

58,400.00 0.00 0.00 0.00 58,400.00 

10
32

09
01

38
42

 

38. พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าใช้สอย 42000 บาท 
ค่าวัสดุ 16800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87600 
บาท 

87,600.00 0.00 0.00 0.00 87,600.00 

10
32

09
01

39
42

 

39. เสริมสร้างเครือข่าย
กิจการนักศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 59500 บาท 
ค่าวัสดุ 9000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90100 
บาท 

90,100.00 65,500.00 24,600.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

40
42

 

40. การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู
ในศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 57600 บาท 
ค่าใช้สอย 84000 บาท 
ค่าวัสดุ 55000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196600 
บาท 

196,600.00 0.00 0.00 0.00 196,600.00 

10
32

09
01

41
42

 

41. เสริมประสบการณ์
เชิงคุณค่า ร่วมใจพัฒนา
กับชุมนุมครูกรุงเก่า 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 43200 บาท 
ค่าใช้สอย 72000 บาท 
ค่าวัสดุ 35000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150200 
บาท 

150,200.00 0.00 150,200.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

42
42

 

42. ติวสอบบรรจุครู
เตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นคร ู
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 57600 บาท 
ค่าใช้สอย 126000 บาท 
ค่าวัสดุ 116000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 299600 
บาท 

299,600.00 0.00 0.00 299,600.00 0.00 

10
32

09
01

43
42

 

43. ก้าวแรกสู่วิชาชีพครู 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 72000 บาท 
ค่าใช้สอย 84000 บาท 
ค่าวัสดุ 14000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170000 
บาท 

170,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 

10
32

09
01

44
42

 

44. ครุศาสตร์อาสา
พัฒนาครุศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 12250 บาท 
ค่าวัสดุ 40000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66650 
บาท 

66,650.00 0.00 66,650.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

45
42

 

45. กิริยามารยาทและ
ความรักความศรัทราใน
วิชาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยกร 10800 บาท 
ค่าใช้สอย 42000 บาท 
ค่าวัสดุ 22500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75300 
บาท 

75,300.00 0.00 75,300.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

46
42

 

46. ครุสิทธ์ สร้างครูดีสู่
สังคม 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท 
ค่าใช้สอย 40150 บาท 
ค่าวัสดุ 36000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79750 
บาท 

79,750.00 0.00 79,750.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

47
42

 

47. ประกวดนักศึกษา
ต้นแบบครูดี 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
12250 บาท 
ค่าวัสดุ 20000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32250 
บาท 

32,250.00 0.00 0.00 0.00 32,250.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

48
42

 

48. เสริมสร้างระเบียบ
วินัยพัฒนาครูไทยหน้าเสา
ธง 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
5,624 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,624 บาท 

5,624.00 0.00 0.00 0.00 5,624.00 

10
32

09
01

49
42

 

49. งานวันครุวิชาการครั้ง
ที่ 8 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : งานควันครุ
วิชาการครั้งที่ 8 ค่าวิทยากร 
10800 บาท ค่าใช้สอย 
135000 บาท ค่าวัสดุ 51000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196800 
บาท 

196,800.00 0.00 196,800.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

50
42

 

50. การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563-
30/06/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ค่าวิทยากร 19800 
บาท ค่าใช้สอย 25960 บาท 
ค่าวัสดุ 20500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66260 
บาท 

66,260.00 0.00 19,878.00 46,382.00 0.00 

10
32

09
01

51
42

 

51. สานสัมพันธ์รุ่นน้องสู่
ใจพีบ่ัณฑิต 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
8800 บาท 
ค่าวัสดุ 49500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 137500 
บาท 

137,500.00 0.00 0.00 137,500.00 0.00 

รวม 3,000,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้
วรรณกรรมเป็นสื่อ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 31 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่

ร้อยละ 0 85 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ผ่านมา 
2. ค่ายพัฒนาภาษาไทยเรื่องการอ่าน
ออกเขียนได้ในโรงเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 31 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

ร้อยละ 85 0 0 0 

3. เสริมสร้างความรู้ในหน่วยงานทาง
การศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาหลังเข้าร่วมโครงการ
มีความรู้สูงข้ึน 

ร้อยละ 0 85 0 0 

4. เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สมัยใหม่และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาหลังเข้าร่วมโครงการ
มีความรู้สูงข้ึน 

ร้อยละ 0 0 85 0 

5. การพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ
วิชาการของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรม 

รายการ 0 0 9 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาด้านการพัฒนา
หลักสูตรบริการวิชาการที่เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 85 0 

6. การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำ
บทความวิจัย 

ชึ้น 0 0 14 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความ
วิจัยตีพิมพ์ในเอกสารเผยแพร่การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

ชึ้น 0 0 14 0 

7. การจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาการ
คำนวณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้า
รับการพัฒนา 

คน 0 40 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของผู้เข้ารับการอบรมหลังอบรมมี
ความรู้สูงข้ึน 

ร้อยละ 0 85 85 0 

8. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางด้านพล
ศึกษา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา 

คน 0 27 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : มีความรู้
และทัศนคติเพิ่มข้ึนหลังการอบรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

9. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะ
และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 140 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานการ
ออกแบบสื่อและเทคโนโลยีด้าน
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ชึ้น 0 5 0 0 

10. การพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาครู 
เพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแห่งความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เพื่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษาแบบบูรณาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยกระดับ ร้อยละ 0 85 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ โดย
ประเมินจากการสอบถาม และ
จากแบบประเมินโครงการ 

11. พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สำหรับครูประถมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนน
การทดสอบทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขสูงข้ึน 

ร้อยละ 85 0 0 0 

12. นวัตกรรมและกระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูที่
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้
หลังการเข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 0 0 0 80 

13. ส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งการ
เรียนรู้ของศาสตร์พระราชา ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ 
ความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรม 

ร้อยละ 0 75 0 0 

14. เตรียมความพร้อมสู่การเป็น
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 30 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ 
ความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 75 

15. ส่งเสริมนักศึกษาสังคมศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 150 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สาขาวชิาสังคมศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 0 80 0 0 

16. ศึกษาดูงานนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 24 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 0 0 80 0 

17. พัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับครู
ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 35 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับครู
ปฐมวัย 

ร้อยละ 80 0 0 0 

18. ศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยที่จัดการ
เรียนการสอนเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 0 28 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัยนักศึกษาได้นำมา
ประยุกต์ใช้ในรายวิชา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

19. การเตรียมความพร้อมก่อนเป็นครู
ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัยเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 0 35 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รู้
และเข้าใจเกี่ยวกับงานและ
บุคลิกภาพของครูปฐมวัยนำมา
พัฒนาตนเองในการเรียนการสอน
ได้ 

ร้อยละ 0 0 0 80 

20. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา 

คน 28 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจและ
สอดคล้องกับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน 

ร้อยละ 70 0 0 0 

21. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

คน 28 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ประสิทธิภาพของทักษะการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 70 0 0 0 

22. การเตรียมความพร้อมด้านความรู้
พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา
ใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาที่
ได้รับการอบรม 

คน 0 0 0 30 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความ
เข้าใจของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในเนื้อหา
สาระในรายวิชาคณิตศาสตร์ เคมี
สำหรับครู ฟิสิกส์สำหรับครู และ
ชีววิทยาสำหรับครู 

ร้อยละ 0 0 0 60 

23. การพัฒนาทักษะการเป็นเจ้าหน้าที่
และผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลสำหรับครู
พลศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 50 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : •
 นักศึกษามีองค์
ความรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าหน้าที่
และผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
สำหรับครูพลศึกษาหลังเข้าอบรม
เพิ่่มข้ึน 

ร้อยละ 0 80 0 0 

24. พัฒนานักศึกษาการศึกษาพิเศษสู่ครู
ดี ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 136 30 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ผลการเรียนในรายวิชา การฝึก
ประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษา ในระดับ  A 

ร้อยละ 40 40 40 0 

25. การเขียนงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้า
รับการพัฒนา 

คน 0 60 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านการ
อบรมได้รับทุนสนับสนุน 

ร้อยละ 0 85 85 0 

26. การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
ประชุมทางวิชาการและนำเสนองานการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 28 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

วิจัย 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

ผลงานที่ได้รับการตอบรับให้
นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ 

ชึ้น 0 0 0 1 

27. การสัมมนาทางวิชาการด้านคณิต
ศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนามุมมองการทำ
วิจัยในชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้า
รบัการพัฒนา 

คน 0 54 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทักษะและ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรียนและการจัดสัมมนาวิชาการ 

ร้อยละ 0 80 0 0 

28. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 49 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
เจตคติที่ดีต่อการประยุกต์ใช้แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ร้อยละ 0 0 0 0 

29. นันทนาการและกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเป็นครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
หลังการอบรมของนักศึกษาสูงข้ึน 

ร้อยละ 0 0 85 0 

30. ทักษะภาษาและการเรียนรู้หนังสือ
เด็กปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 70 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา 
ผลิตสื่อภาษาและการรู้หนังสือ
สำหรับเด็ก 1 ชิ้น  ออกแบบเขียน
แผนการจัดประสบการณ์ภาษา
และการรู้หนังสือสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ได้อย่างน้อย 1 แผน 

ร้อยละ 0 85 0 0 

31. การพัฒนาทักษะการทำงานอย่าง
ร่วมพลังของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วย
กระบวนการจิตตปัญญา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน 0 100 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความรู้
ความเข้าใจตนเองผ่าน
กระบวนการจิตตปัญญา 

ร้อยละ 0 85 0 0 

32. การจัดสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษ
สำหรับศตวรรษที่ 21 เรื่อง ELT in 
Transcultural Society 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

คน 0 25 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถเขียนสะท้อนคิดเรื่องที่
เข้าร่วมได้ในรูปแบบ 
infographics 

ชึ้น 0 25 0 0 

33. การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร ู

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1.
 ผู้บริหารโรงเรียน 
อาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้แทน
โรงเรียน 

คน 0 0 200 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความเข้าใจมีเจตคติที่ดี
ต่อบทบาทหน้าที่การเป็นโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชีพครู 

ร้อยละ 0 0 85 0 

34. ภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับครูมือ
อาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูที่
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 292 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทักษะชีวิต
และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับครู
มืออาชีพ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

35. ทักษะการจัดการเรียนรู้แนวใหม่
สำหรับครูมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูที่
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 292 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทักษะในการ
สร้าง การพัฒนา และใช้
นวัตกรรมอย่างครูมืออาชีพ 

รอ้ยละ 0 0 85 0 

36. ทักษะการออกข้อสอบเพื่อการวัด
และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูที่
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 293 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทักษะในการ
วัดและการประเมินผลทางการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

37. การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพและศาสตร์พระราชา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูที่
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 300 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความสามารถในการสร้าง
เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครูและการประยุกต์ใช้
ศาสตร์พระราชาในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิต 

ร้อยละ 0 0 0 85 

38. พฒันาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 300 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ดีข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 85 

39. เสริมสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณะ
นักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 

คน 30 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในงานกิจการ
นักศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนมา
ปรับใช้ได้ 

ร้อยละ 85 85 0 0 

40. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับ
นักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 250 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ทกัษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดีข้ึน
และสามารถนำความรู้ที่ไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

ร้อยละ 0 0 0 85 

41. เสริมประสบการณ์เชิงคุณค่า ร่วมใจ
พัฒนากับชุมนุมครูกรุงเก่า 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 500 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
เกิดทักษะกระบวนการคิดใน
การศึกษาชุมชน และนำมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองและ
หาแนวทางช่วยเหลือพัฒนาชุมชน
ที่ศึกษาได้ต่อไป 

ร้อยละ 0 80 0 0 

42. ติวสอบบรรจุครูเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 300 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถสอบบรรจุได้ 

ร้อยละ 0 0 50 0 

43. ก้าวแรกสู่วิชาชีพครู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 300 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาเกิด
แรงบันดาลใจและเห็นถึง
ความสำคัญของวิชาชีพครู
นักศึกษาเกิดความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลทางสังคม 

ร้อยละ 0 0 0 80 

44. ครุศาสตร์อาสาพัฒนาครุศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 300 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
จิตอาสาเพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 0 80 0 0 

45. กิริยามารยาทและความรักความ
ศรัทราในวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 300 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ที่สนใจมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิริยามารยาท
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู 

รอ้ยละ 0 80 0 0 

46. ครุสิทธ์ สร้างครูดีสู่สังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 300 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรักความศรัทราในวิชาชีพครู 

ร้อยละ 0 80 0 0 

47. ประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 300 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
คุณลักษณะที่ดีข้ึนด้านการกล้า
แสดงออกสามารถเป็นต้อนแบบ
ครูดีในอนาคตได้ 

ร้อยละ 0 0 0 80 

48. เสริมสร้างระเบียบวินัยพัฒนาครูไทย
หน้าเสาธง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 300 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ระเบียบวินัยเพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 80 

49. งานวันครุวิชาการครั้งที่ 8 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดงานวันครุ
วิชาการครั้งที่ 8 

คน 0 500 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดำเนินงานรายการกิจกรรม
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

50. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

กิจกรรม 0 10 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดำเนินงานรายการกิจกรรมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 0 85 85 0 

51. สานสัมพันธ์รุ่นน้องสู่ใจพี่บัณฑิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 300 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาครู
มีความสัมพันธ์อันดีกับรุ่นพี่
บัณฑิต 

ร้อยละ 0 0 80 0 
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14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัด 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    รหัสโครงการ 6301000002 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63105 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 105 ร้อยละของผู้เข้าร่วมในชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาท้องถิ่น ในด้าน 
                    เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา (ร้อยละ 85) 
             KPI : S 106 ร้อยละของหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนามีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม 

                               ชุมชนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 85) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0106, 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การอ่านออกเขียนได้เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ และเป็น
บันไดขั้นแรกสู่การเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่จะมีสุขภาวะที่ดี เพราะทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
เป็นอีกทักษะที่มีความสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ซึ่ งโรคที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้ 2 ใน 3 มา
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จากโรคที่เกิดจากพฤติกรรม โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงการมีชีวิตที่มีสุขภาวะ ทั้งการรู้เท่าทันสื่อ
สังคมออนไลน์ สุขภาวะทางเพศที่เหมาะสม แต่ในปัจจุบันยังมีนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ซึ่ง
ส่งผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาวะอยู่อีกเป็นจำนวนมาก จากผลการประเมิน PISA ปี 2015 พบว่านักเรียนไทย
อายุ 15 ปี ร้อยละ 83 สอบตกวิชาการอ่านซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤติคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ ดังนั้นแนวทางการแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ก็คือ การทำให้เด็กไทยทุกคนที่อยู่ในระบบการศึกษา
เกิดการพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ อันเป็นพ้ืนฐานและหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิต คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้หาแนวทางในการพัฒนาทักษะการ
อ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาวะเพ่ือเป็นการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ทางสุข
ภาวะให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
อ่างทอง ให้มีองค์ความรู้และแนวทางในการสร้างเสริมสุขภา 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมายให้มีคุณภาพ           
 2. เพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 3. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาในการทำงานในพ้ืนที่ ร่วมกับชุมชนและ
สถานศึกษาในพ้ืนที่เป้าหมาย    
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง จำนวน 40 โรงเรียน  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมพัฒนาให้ความรู้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนทีด่ำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,169,660.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. โรงเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา โรงเรียน 20 
   2. ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนา ชุมชน 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้กับท้องถ่ินในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ชุมชน 5 
   2. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียน 20 
   3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเียนได้เพิ่มข้ึน 
 

ร้อยละ 85 
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ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 
   3. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 40 
   4. ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 20 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

04
01

01
42

 

1. ค่ายครูอาสาพัฒนา
ทักษะภาษาไทย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดสระแก้ว 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 
7200 บาท 
ค่าใช้สอย 14400 บาท 
ค่าวัสดุ 8400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
32

04
01

02
42

 

2. เคลื่อนไหวอย่างไร 
ให้พัฒนาทักษะการคิด 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท  
ค่าวัสดุ 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
32

04
01

03
42

 

3. พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านการอ่านออก
เขียนได้ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 61200 บาท 
ค่าใช้สอย 35200 บาท 
ค่าวัสดุ 49200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 145600 
บาท 

145,600.00 0.00 145,600.00 0.00 0.00 

10
32

04
01

04
42

 

4. ค่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงคำนวณ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท 
ค่าใช่สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 9600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

04
01

05
42

 

5. การพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 แบบ
บูรณาการวิทย์-คณติ 
โดยการจัดค่าย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/25623 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 22100 บาท 
ค่าวัสดุ 3500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40000 
บาท 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 
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6. ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC): 
ภาคปฏิบัติในการ
พัฒนาการสอนของครู
และการคิดวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท 
ค่าใช้สอย 221400 บาท 
ค่าวัสดุ 95000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417200 
บาท 

417,200.00 88,800.00 328,400.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

04
01

07
42

 

7. สื่อสร้างสรรค์พัฒนา
ทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและ
โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ข้ันที่ 1 จัด
อบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ค่า
วิทยาการ 3 รายๆละ 3,600 
บาท /ค่าอาหารกลางวัน 30 
คนๆละ 50 บาท จำนวน 1 
มื้อ 1,500 บาท/ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 30 คนๆละ 35 
บาท จำนวน 2 มื้อ 2,100 
บาท /ค่าวัสดุ 9,000 
ข้ันที่ 2 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษานำความรู้ที่
ได้รับไปอบรมรมนักเรียนใน
โรงเรียนของตนเอง ค่า
วิทยากร 30 รายๆละ 3,600 
บาท/ ค่าวัสดุ 135,000 บาท 
ข้ันที่ 3 อาจารย์นิเทศครูและบุ
คลกรทางการศึกษาเพื่อ
ประเมินผลและติดตามผลจาก
การอบรม ค่าเดินทาง 8,400 
บาท/ค่าเบี้ยเลี้ยง 7,200 บาท 
ข้ันที่ 4 จัดการประกวดสื่อ
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านและการเขียนที่มี
ผลงานยอดเยี่ยม เงินรางวัล
การประกวด 22,000/
กรรมการ 1,200/อาหาร
กลางวัน 35 คนๆละ 50 บาท 
จำนวน 1 มื้อ 1,750 บาท/
อาหารว่างและเครื่องด่ืม 35 
คนๆละ 35 บาท จำนวน 2 
มื้่อ 2,450 บาท/ ค่าวัสดุ 
15,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,400 
บาท 

324,400.00 0.00 266,400.00 58,000.00 0.00 
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8. การประกวด แข่งขัน
ทางวิชาการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563-
31/03/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : การประกวด 
แข่งขันทางวิชาการ ค่า
วิทยากร 14000 บาท ค่าใช้
สอย 86460 บาท ค่าวัสดุ 
52000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152460 
บาท 

152,460.00 0.00 152,460.00 0.00 0.00 

รวม 1,169,660.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
 

78



13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ค่ายครูอาสาพัฒนาทักษะภาษาไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

ร้อยละ 0 0 85 0 

2. เคลื่อนไหวอย่างไร ให้พัฒนาทักษะ
การคิด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้
ของผู้เข้าร่วมอบรมหลังการเข้ารับ
การอบรม 

ร้อยละ 0 0 80 0 

3. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ออกเขียนได้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้ 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

ร้อยละ 0 85 0 0 

4. ค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงคำนวณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

คน 0 0 0 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนหลังเข้าร่วมโครงการ
มีความรู้สูงข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 85 

5. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการวิทย์-คณิต 
โดยการจัดค่าย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 40000 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้วิชาเอกและ
วิชาชีพในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

6. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC): 
ภาคปฏิบัติในการพัฒนาการสอนของครู
และการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนพี่เลี้ยงได้รับการพัฒนา 

คน 40 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ได้มากข้ึน 

ร้อยละ 50 50 0 0 

7. สื่อสร้างสรรค์พัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนภาษาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 

คน 0 30 35 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการพัฒนา
สื่อการอ่านออกเขียนได้ที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้จริง 

ร้อยละ 0 0 85 0 

8. การประกวด แข่งขันทางวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การประกวด 
แข่งขันทางวิชาการ 

คน 0 500 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดำเนินงานรายการกิจกรรมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 0 85 0 0 
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14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หนว่ยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย    

    รหัสโครงการ 6301000003 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63106 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 105 ร้อยละของผู้เข้าร่วมในชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาท้องถิ่น ในด้าน 
                   เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา (ร้อยละ 85) 
             KPI : S 106 ร้อยละของหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนามีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม 
                    ชุมชนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 85) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0106, 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ทำหน้าที่เป็นพ่ี
เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น จึงมีการผลักดัน ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดการ
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พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการ
มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นนำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่
เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ ทั้งการอ่านออกเขียนได้ การ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา การคืนครูสู่ห้องเรียน เป็นต้น 
รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย อาทิเช่น การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ รูปแบบการจัดการเรียน การสอนสะเต็มในสถานศึกษา การ
เรียนรู้แบบ Problem-Based Learning (PBL) การจัดการเรียนรู้แบบชุมชนการเรียนรู้  (Professional 
Learning Communities : PLC) เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business 
and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี  (Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเติบโตเป็น
พลเมืองคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ต่อไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่บริการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) เพ่ิมข้ึน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง 
และจังหวัดใกล้เคียง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  
 1 ศึกษาบริบทข้อมูลพ้ืนฐาน และสำรวจความต้องการของโรงเรียน 
 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและทักษะการ
ถ่ายทอดนำไปใช้ได้ 
 3 ส่งเสริมการนำสื่อและนวัตกรรมไปใช้การจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  
 4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยนักศึกษาครูและคณาจารย์ 
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 5 ติดตามและให้คำปรึกษาด้วยระบบ Professional Learning Community : PLC ตลอดระยะเวลา
กำดำเนินโครงการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 2,430,365.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้กับท้องถ่ิน ในด้านเศษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการศึกษา 

ชุมชน 5 

เชิงคุณภาพ    
   1. ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีคุณภาพ ในด้านเศษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
การศึกษาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 
   3. ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 40 
   4. ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 20 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

01
42

 

1. ค่ายอาสาพัฒนา
โรงเรียน“ชวนน้องเล่น
กีฬา” 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจัง
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 15800 บาท 
ค่าใช้สอย 25200 บาท 
ค่าวัสดุ 70000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111000 
บาท 

111,000.00 0.00 111,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

02
42

 

2. Education 4.0 ถอด
บทเรียนจากการลงพื้นที่
โบราณสถานในเมือง
มรดกโลกของไทย เพื่อ
สร้างองค์ความรู้บูรณา
การ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สำหรับครูผู้สอนใน
ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 43200 บาท 
ค่าใช้สอย 109200 
ค่าวัสดุ 13000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165400 
บาท 

165,400.00 82,700.00 82,700.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

03
42

 

3. Soft Skill : ทักษะของ
ครูประถมมืออาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 5525 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29525 
บาท 

29,525.00 0.00 0.00 29,525.00 0.00 

10
32

05
01

04
42

 

4. การประยุกต์ใช้
แอพพลิเคชั่นและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
สร้างการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
สำหรับครูประถมมือ
อาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าใช้สอย 19200 บาท 
ค่าวัสดุ 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54000 
บาท 

54,000.00 0.00 27,000.00 27,000.00 0.00 

10
32

05
01

05
42

 

5. การจัดค่ายสังคมศึกษา
ที่พัฒนาทักษะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 44510 บาท  
ค่าวัสดุ 3490 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62400 
บาท 

62,400.00 0.00 0.00 0.00 62,400.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

06
42

 

6. เปิดโลกทัศน์ความเป็น
ครูประถมศึกษามืออาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2562 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 8840 บาท 
ค่าวัสดุ 9760 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33000 
บาท 

33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

07
42

 

7. การจัดการเรียนการ
สอนตามแนว High 
Scope สำหรับครูปฐมวัย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 19200 บาท 
ค่าวัสดุ 6400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40000 
บาท 

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

08
42

 

8. การพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
โดยการจัดค่าย
คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/29/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าใช้สอย 33200 บาท 
ค่าวัสดุ 3000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65000 
บาท 

65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

09
42

 

9. เสริมจุดเด่นพัฒนาจุด
ด้อยเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช่สอย 7700 บาท 
ค่าวัสดุ 10600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25500 
บาท 

25,500.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

10
42

 

10. การจัดค่าย
วิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 18000 บาท 
ค่าใช้สอย 27000 บาท 
ค่าวัสดุ 9000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54000 
บาท 

54,000.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

11
42

 

11. STEM กับการจัดค่าย
พัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช่สอย 15300 บาท 
ค่าวัสดุ 2100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31800 
บาท 

31,800.00 31,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

12
42

 

12. การส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน
ตำรวจตะเวนชายแดน
ของจังหวัดสระแก้วอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ด้านการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดสระแก้ว 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 151200 บาท 
ค่าใช้สอย 117000 บาท 
ค่าวัสดุ 33700 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 301900 
บาท 

301,900.00 17,400.00 102,700.00 173,100.00 8,700.00 

10
32

05
01

13
42

 

13. ค่ายอาสาครู
การศึกษาพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา-
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 23000 บาท 
ค่าวัสดุ 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40200 
บาท 

40,200.00 0.00 0.00 0.00 40,200.00 

10
32

05
01

14
42

 

14. การจัดค่ายพัฒนา
พลเมืองเข้มแข็งเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้เรียนตามหลักค่านิยม
หลัก 12 ประการในพื้นที่
เชิงยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา-
จังหวัดอ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
70240 บาท 
ค่าวัสดุ 16000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 86240 
บาท 

86,240.00 86,240.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

15
42

 

15. การพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการ
จัดเรียนรู้ทางสังคมศึกษา
แบบ Active Learning 
สำหรับโรงเรียนในท้องถ่ิน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา-
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 50400 บาท 
ค่าใช้สอย 60600 บาท 
ค่าวัสดุ 52900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163900 
บาท 

163,900.00 0.00 130,400.00 33,500.00 0.00 

10
32

05
01

16
42

 

16. การพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
เสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าใช้สอย 28800 บาท 
ค่าวัสดุ 12400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000 
บาท 

70,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

10
32

05
01

17
42

 

17. ค่ายวิทยาศาสตร์น้อย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 12000 บาท 
ค่าวัสดุ 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29200 
บาท 

29,200.00 0.00 29,200.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

18
42

 

18. จิตตปัญญากับชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 12000 บาท 
ค่าวัสดุ 7600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34000 
บาท 

34,000.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 

10
32

05
01

19
42

 

19. การพัฒนาชุมชนครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 36000 บาท 
ค่าใช้สอย 39200 บาท 
ค่าวัสดุ 24800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 
บาท 

100,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

20
42

 

20. การผลิตสื่อและการ
ใช้สื่อการเรียนรู้ตามแนว
Active Learning สำหรับ
การจัดการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 9200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33200 
บาท 

33,200.00 33,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

21
42

 

21. คืนองค์ความรู้สู่ชุมชน
อยุธยา – อ่างทองผ่าน
กระบวนการรื้อฟื้น
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินโดย
นักศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 43300 บาท 
ค่าวัสดุ 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55500 
บาท 

55,500.00 0.00 0.00 55,500.00 0.00 

10
32

05
01

22
42

 

22. พัฒนาองค์ความรู้
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Literacy ) 
ของครูผู้สอนสังคมศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 25600 บาท 
ค่าวัสดุ 12000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52000 
บาท 

52,000.00 0.00 52,000.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

23
42

 

23. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช่สอย 4800 บาท 
ค่าวัสดุ 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22000 
บาท 

22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

24
42

 

24. การยกระดับคุณภาพ
การการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเชิง
บูรณาการกับท้องถ่ิน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 86400 บาท 
ค่าใช้สอย 74400 บาท 
ค่าวัสดุ 55200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216000 
บาท 

216,000.00 23,000.00 193,000.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

25
42

 

25. การประกวดการสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 23400 บาท 
ค่าวัสดุ 45000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90000 
บาท 

90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 

10
32

05
01

26
42

 

26. การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ บูรณา
การตามศาสตร์พระราชา 
ในโรงเรียนพื้นที่
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
32

05
01

27
42

 

27. การสร้างและการ
วิเคราะห์ แบบทดสอบ
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

10
32

05
01

28
42

 

28. การออกแบบเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กในศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562 - 
30/09/2562 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ดำเนินการ 2 
รุ่น (รุ่นละ 4 วัน 30 คน/รุ่น 
ค่าวิทยากร 28,800 ผู้ช่วย
วิทยากร 43,200 
ค่าใช้สอย 26,400 
ค่าวัสดุ 2,400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,800 
บาท 

100,800.00 0.00 50,400.00 50,400.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

29
42

 

29. การวาดภาพด้วย
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
สื่อและนวัตกรรมทางการ
เรียนการสอน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดการอบรม
ไตรมาสที่ 3 จำนวน 2 รุ่นๆละ
30 คน  
ค่าวิทยากร 1 คน (7,200/รุ่น) 
14,400 
ผู้ช่วยวิทยากร 3 คน 
(10,800/รุ่น) 21,600 
ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆละ
2 มื้อๆละ 50 บาท 6,000 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
60 คนๆละ 4 มื้อๆละ 30 
บาท 7,200 
ค่าวัสดุ (1,200/รุ่น) 2,400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,600 
บาท 

51,600.00 0.00 0.00 51,600.00 0.00 

10
32

05
01

30
42

 

30. การเขียน
โครงการวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา-
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าใช้สอย 19200 บาท 
ค่าวัสดุ 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58000 
บาท 

58,000.00 0.00 32,000.00 26,000.00 0.00 

10
32

05
01

31
42

 

31. การสร้างและพัฒนา
เครื่องมือการวิจัยเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 8000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32000 
บาท 

32,000.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 

10
32

05
01

32
42

 

32. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าใช้สอย 19200 บาท 
ค่าวัสดุ 18400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66400 
บาท 

66,400.00 0.00 33,200.00 33,200.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

33
42

 

33. การพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ
การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 9600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000 
บาท 

70,000.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 

10
32

05
01

34
42

 

34. การจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยในศตวรรษที่ 
21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
คาสวัสดุ 9000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25800 
บาท 

25,800.00 0.00 0.00 25,800.00 0.00 

รวม 2,430,365.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน“ชวนน้อง
เล่นกีฬา” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนามกีฬา
ได้รับการพัฒนา 

งาน 0 3 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมี
ความรู้ และทักษะในการออก
กำลังกายเพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 0 85 0 0 

2. Education 4.0 ถอดบทเรียนจากการ
ลงพื้นที่โบราณสถานในเมืองมรดกโลก
ของไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้บูรณาการ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 

คน 40 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ โดย
ประเมินจากการสอบถาม และ
จากแบบประเมินโครงการ 

ร้อยละ 85 85 0 0 

3. Soft Skill : ทักษะของครูประถมมือ
อาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้
หลังการเข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 0 0 80 0 

4. การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างการเรียนรู้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง

คน 0 40 40 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครู
ประถมมืออาชีพ 

ได้รับการพัฒนา 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้
หลังการเข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 0 80 80 0 

5. การจัดค่ายสังคมศึกษาที่พัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 59 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดค่ายสังคม
ศึกษาที่พัฒนาทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 0 0 0 80 

6. เปิดโลกทัศน์ความเป็นครู
ประถมศึกษามืออาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
ได้รับการพัฒนา 

งาน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาให้
มีทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการในระดับ
ประถมศึกษาอย่างมืออาชีพ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

7. การจัดการเรียนการสอนตามแนว 
High Scope สำหรับครูปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนตามแนว 
High Scope 

ร้อยละ 80 0 0 0 

8. การพัฒนาทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการจัดค่าย
คณิตศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้รับ
การพํมนา 

คน 55 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิดทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้าน
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

ร้อยละ 80 0 0 0 

9. เสริมจุดเด่นพัฒนาจุดด้อยเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัเป็นพี่เลี้ยง
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 60 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่
ดีต่อการเรียน 

ร้อยละ 50 0 0 0 

10. การจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมรับการพัฒนา 

คน 0 0 0 200 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
สูงข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 50 

11. STEM กับการจัดค่ายพัฒนาการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
ได้รับการพัฒนา 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ STEM 
Education และการจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 90 0 0 0 

12. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนของ
จังหวัดสระแก้วอันเนื่องมาจาก

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 

รายการ 2 2 2 2 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

พระราชดำริด้านการศึกษา 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ

นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 60 60 60 60 

13. ค่ายอาสาครูการศึกษาพิเศษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 0 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เสริมสร้าง
เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการจัด
กิจกรรมค่ายในโรงเรียน 

ร้อยละ 0 0 0 85 

14. การจัดค่ายพัฒนาพลเมืองเข้มแข็ง
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนตาม
หลักค่านิยมหลัก 12 ประการในพื้นที่เชิง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน 181 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าพลเมือง
และประวัติศาสตร์คะแนนเฉลี่ย
ทั้งหมู่เรียนดีข้ึน 

ร้อยละ 10 0 0 0 

15. การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการจัดเรียนรู้ทางสังคมศึกษา
แบบ Active Learning สำหรับโรงเรียน
ในท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาผู้เข้ารับการพัฒนา 

คน 0 30 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาที่
สนใจสามารถเผยแพร่สื่อและ
นวัตกรรมโดยการนำไปใช้ใน
โรงเรียนในท้องถ่ิน 

ร้อยละ 0 80 80 0 

16. การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูที่
มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงได้รับการ
พัฒนา 

คน 0 60 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
การอบรมสามารถสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

ร้อยละ 0 85 85 0 

17. ค่ายวิทยาศาสตร์น้อย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 90 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ 
ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สำหรับ
เด็กปฐมวัย 

ร้อยละ 0 85 0 0 

18. จิตตปัญญากับชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูที่
มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงได้รับการ
พัฒนา 

คน 0 0 50 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความ
เข้าใจและการนำไปใช้ ด้านการ
รับรู้ตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การรับ
ฟังอย่างต้ังใจ เพื่อนำไปใช้ใน
กระบวนการPLC 

ร้อยละ 0 0 85 0 

19. การพัฒนาชุมชนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูที่
มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงได้รับการ
พัฒนา 

คน 0 30 30 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ความรู้ในการจัดทำสื่อการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 0 85 85 0 

20. การผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนรู้
ตามแนวActive Learning สำหรับการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
ได้รับการพัฒนา 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อและ
การใช้สื่อการเรียนรู้ตามแนว 
Active Learningวิชาคณิตศาสตร์ 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 80 0 0 0 

21. คืนองค์ความรู้สู่ชุมชนอยุธยา – 
อ่างทองผ่านกระบวนการรื้อฟื้น
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินโดยนักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 50 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาเกิด
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการ
เรียนรู้และอยู่ร่วมกันระหว่าง
ตนเอง เพื่อนร่วมงานและชุมชน
ใน 

รอ้ยละ 0 0 80 0 

22. พัฒนาองค์ความรู้และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Literacy ) ของครูผู้สอน
สังคมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 80 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนมี
การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้
สาระเศรษฐศาสตร์มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ร้อยละ 0 10 0 0 

23. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 
21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ 
ความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรม 

ร้อยละ 0 75 0 0 

24. การยกระดับคุณภาพการการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
กับท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรในโรงเรียนมหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยงได้รับการพัฒนา 

คน 540 540 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถจัดค่าย
ภาษาอังกฤษเพื่อการบูรณาการ
กับท้องถ่ินและนักเรียนผู้เข้าร่วมมี
ความรู้ความเข้าใจกับท้องถ่ินเพิ่ม
มากข้ึน 

ร้อยละ 85 85 0 0 

25. การประกวดการสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาการ
จัดทำสื่อ 

คน 0 0 0 200 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสื่อที่
นำไปให้โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่
เลี้ยง/โรงเรียน 

ชึ้น 0 0 0 3 

26. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ บูรณา
การตามศาสตร์พระราชา ในโรงเรียน
พื้นที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้รับ
การพฒันา 

คน 0 0 40 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ

อบรมมีทักษะในการการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ บูรณาการตาม
ศาสตร์พระราชา 

ร้อยละ 0 0 85 0 

27. การสร้างและการวิเคราะห์ 
แบบทดสอบโดยใช้สื่อเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 0 0 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ
อบรมให้มีทักษะในการสร้าง
แบบทดสอบและการวิเคาระห์โดย
ใช้สื่อเทคโนโลย ี

รอ้ยละ 0 0 0 85 

28. การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กใน
ศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

คน 0 30 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูแล
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
พื้นที่ให้บริการได้รับการพัฒนา
คุณภาพด้านการออกแบบเกม
คอมพิวเตอร์ฯ 

ร้อยละ 0 85 85 0 

29. การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อ
การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมทางการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้า
รับการอบรม 

คน 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 0 0 85 0 

30. การเขียนโครงการวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนา
มีความรู้เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 85 0 

31. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการ
วิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนา
มีความรู้เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 85 0 

32. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 
21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โนงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 40 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนา
มีความรู้เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 85 85 0 

33. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 0 40 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนา
มีความรู้เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 85 85 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

34. การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา 

ร้อยละ 0 0 85 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก     

    รหัสโครงการ 6301000017 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63201 โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 415 มีสื่อวีดิทัศน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของ 

                              กลุ่มสาระตามหลักสูตรของคณะกรรมการ การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยละไม่ 
                              น้อยกว่า ( 5 เรื่อง / 10 ตอน)  
               KPI : BB 416ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ 
                              ผ่านมา (ร้อยละ 80) 
     KPI : S 204 ร้อยละบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในท้องถิ่น * ท้องถิ่น : 1)  
                              เขตพ้ืนที่บริการการศึกษาท 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็น
เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา นโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ดังนั้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มี
ภาระกิจหลัก คือ การผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีการผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดผลที่เป็น
รูปธรรมในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การดำเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นนำนวัตกรรมทางการศึกษา 
ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไปช่วยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จึงได้
ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูใน
โรงเรียนขนาดเล็กให้กับโรงเรียนเครือข่ายในพ้ืนที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด อ่างทอง และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมุ่งหวังว่าคณะครุศาสตร์ จะเป็นแหล่งผลิตและพัฒนา
ครู และบุคลกรทางการศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตลอดไป 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือผลิตสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 
 2. เพ่ือสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษา 
6. วิธีการดำเนินงาน  
 1 การขออนุมัติโครงการดำเนินงานโครงการ 
 2 การวางแผนการดำเนิงงานโครงการ 
 3 การประสานงานติดต่อสถานที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
 4 การดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ผลิตสื่อวีดีทัศน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กของกลุ่มสาระตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5 การสรุปกิจกรรม จัดทำรูปเล่มรายงาน และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเครือข่ายออนไลด์  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 260,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
  1) มีสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรของ
คณะกรรมการ การศึกษา ข้ันพื้นฐาน มหาวิทยาลัยละไม่น้อยกว่า  

เรื่อง/ตอน 5/10 
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ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงคุณภาพ    
  2) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

08
01

01
42

 

1. การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนสำหรับโรงเรียนขนาด
เล็กของกลุ่มสาระตาม
หลักสูตรของ
คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่า
วิทยากร 60,000 บาท 
-- ค่าพิธีกร, ผู้
ดำเนินรายการ, วิทยากร, หรือ
ผู้แสดงนำ ไม่เกิน 30 นาที 
จำนวน 10 เรื่อง* 1 คน* 
6,000 บาท = 60,000 บาท 
2. ค่าใช้สอย  
- ค่าตอบแทน
ช่างภาพโทรทัศน์ จำนวน 10 
เรื่อง* 1 วัน* 2,000 บาท = 
20,000 บาท 
- ค่าตอบแทน
ผู้ช่วยช่างภาพโทรทัศน์ 
จำนวน 10 เรื่อง* 1 วัน* 
1,000 บาท = 10,000 บาท 
- ค่าตอบแทนผู้
ควบคุมเสียง จำนวน 10 เรื่อง* 
1 วัน* 1,000 บาท = 10,000 
บาท 
- ค่าตอบแทนผู้
ควบคุมแสง จำนวน 10 เรื่อง* 
1 วัน* 1,000 บาท = 10,000 
บาท 
- ค่าเขียนบท
โทรทัศน์บทวีดิทัศน์ จำนวน 
10 เรื่อง* 1 วัน* 6,000 บาท 
= 60,000 บาท 
- ค่าตอบแทนผู้
กำกับความถูกต้องของเนื้อหา
รายการ ค่าตอบแทนผู้ควบคุม
แสง จำนวน 10 เรื่อง* 1 วัน* 
4,000 บาท = 40,000 บาท 
- ค่าตอบแทนผู้
จัดหารวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
สารคดี และวิชาการ จำนวน 
10 เรื่อง* 1 วัน* 5,000 บาท 
= 50,000 บาท 
3. ค่าวัสดุ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 
บาท 

260,000.00 0.00 52,000.00 208,000.00 0.00 

รวม 260,000.00     
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12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ประวิทย์ ประมาน   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวีดี
ทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

รายการ 0 4 6 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
สูงข้ึน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 0 80 80 0 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์     
   รหัสโครงการ 6301000018 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63320 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 203 จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรม (10 โครงการ) 
    KPI : BB 204 ร้อยละผลการวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย 

                               ของหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน  
                               (ร้อยละ 60) 

    KPI : BB 209 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 580 คน 
    KPI : S 307 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี (ร้อยละ 80) 
    KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยูใ่นระดับดี (ข้อเสนอของ 

                               กรรมการประเมินฯ) (ร้อยละ ระดับคะแนน 4.40) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
มีภาระกิจหลัก คือ การผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีการผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดผลที่
เป็นรูปธรรมในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นนำนวัตกรรมทาง
การศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไป
ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้น ภายใต้แผนงาน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบแผ่นดิน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่โครงการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการบริการ งานวิจัย ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบรการวิชาการ งานวิจัย ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านตามศาสตร์พระราชา และน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 
 2 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ห้องเรียนในลักษณะโรงเรียน แหล่งเรียนรู้และชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 3 เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย การบริการวิชาการท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในการจัดการเรียนการสอน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2. ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
 3. เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  
 1 ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้บูรณาการกับการบริการวิชาการ งานวิจัย  
 2 จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น 
 3 บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
 4 ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ  
  4.1 ขั้นเตรียมการ : วางแผนการดำเนินงาน (Plan) 1) ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ  
      2) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 3) วางแผนกิจกรรมในโครงการ 
  4.2 ขั้นดำเนินการ : ลงมือปฏิบัติ (Do) กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมกีฬากับเยาวชนในชุมชน
เกาะเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมที่ 2 การออกแบบสื่อโฟนิกส์โดยใช้อินโฟกราฟฟิกเพ่ือการ
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ออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง กิจกรรมที่ 3 การถอดบทเรียนโครงงานอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 4 การถอดบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรมที่ 5 การ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการ รายวิชา 10 
เชิงคุณภาพ    
   1. มีผลงานวิจัย การบริการวิชาการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50 
   3. ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 20 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
01

01
42

 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การส่งเสริมกีฬากับ
เยาวชนในชุมชนเกาะ
เมืองของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าวัสดุ 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
01

02
42

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การออกแบบสื่อโฟ
นิกส์โดยใช้อินโฟกราฟฟิก
เพื่อการออกเสียง
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 7200 บาท 
ค่าวัสดุ 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
01

03
42

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ถอดบทเรียน
โครงงานอาชีพภูมิปัญญา
ท้องถ่ินสู่การพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 3600 บาท 
ค่าวัสดุ 4800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
01

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในบริบทภูมิปัญญา
อยุธยามรดกโลก 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 7200 บาท 
ค่าวัสดุ 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
01

05
42

 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณ
โดยใช้กิจกรรมเกม
การศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท 
ค่าใช้สอย 10200 บาท 
ค่าวัสดุ 9000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
01

06
42

 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง เดินตามรอยพ่ออยู่
อย่างพอเพียง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 12600 บาท 
ค่าใช้สอย 4800 บาท 
ค่าวัสดุ 12600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
01

07
42

 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
อ่าน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 7200 บาท 
ค่าวัสดุ 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
32

11
01

08
42

 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง สะเต็มศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ในชีวิตประจำวัน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 7200 บาท 
ค่าวัสดุ 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
01

09
42

 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจและให้
คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าวัสดุ 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
01

10
42

 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนโดยกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 4200 บาท 
ค่าวัสดุ 4200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

รวม 300,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริม
กีฬากับเยาวชนในชุมชนเกาะเมืองของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 85 0 0 0 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ออกแบบสื่อโฟนิกส์โดยใช้อินโฟกราฟฟิก
เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอด
บทเรียนโครงงานอาชีพภูมิปัญญาท้องถ่ิน
สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 85 0 0 0 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
เด็กปฐมวัยในบริบทภูมิปัญญาอยุธยา
มรดกโลก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 0 30000 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโดยใช้
กิจกรรมเกมการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ

ร้อยละ 0 85 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

นำไปใช้ประโยชน์ได้ 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เดินตาม
รอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 85 0 0 0 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ทักษะการอ่าน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็ม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจและให้คำปรึกษาแก่
ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร์)  
    รหสัโครงการ 6301000019 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63103 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 103 จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุง 

                               ศิลปวัฒนธรรม (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
               KPI : S 104 มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (Big Data) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและ 
                              วางแผนงานพัฒนาพ้ืนที่ (ร้อยละ 30) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0102, 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ถือเป็นฐานหลักของสังคม การพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
น่าอยู่ ปลอดภัย มีพัฒนาการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี ประเทศไทยก็จะพัฒนาอย่างมีทิศทาง เป็นประเทศที่
น่าอยู่ที่สุด ชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ และพ่ึงตนเองได้ ต้องอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ 
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ตลอดจนอาศัยความร่วมมือและข้อมูลทางวิชาการจากหน่วยงานในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการพ่ึงตนเอง เป็นสังคมเอ้ืออาทร พ่ึงพาอาศัยกันได้ และไม่ทอดทิ้งกัน ดังนั้น การ
เตรียมพร้อมพัฒนาผู้มีรายได้น้อย และยกระดับคุณภาพชีวิตนั้น การพัฒนาฝีมือแรงงาน ถือเป็นกระบวนการ
ขับเคลื่อนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ด้วย
การฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีผู้มีรายได้น้อย จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการฝึก
อาชีพในสาขาต่าง ๆ ซึ่งการเตรียมความพร้อมตามที่ได้การตั้งเป้าหมายไว้ อาธิเช่น กิจกรรมที่หนึ่ง ส่งเสริม
และฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา 
ประตู หน้าต่าง ตัดสนามหญ้า ซ่อมแซมผนัง-กระเบื้อง ทาสี ซึ่งจะเป็นที่ต้องการในชุมชน โดยจะมีการมอบ
เครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วย และกิจกรรมที่สอง การฝึกอาชีพเสริมเพ่ือการมีงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ อาทิ นวดไทย ประกอบอาหาร หัตถกรรม โดยยึดหลักแนวคิด “จะไม่แจกปลาแต่จะ
สอนวิธีจับปลาให้แก่ประชาชน” เพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อยประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ก้าวพ้นขีดความยากจนตาม
นโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การ
ดำเนินการจะต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีอาชีพและมีรายได้  
ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับชุมชน
ฐานรากของจังหวัดอ่างทอง ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา โดยมุ่งหวังว่า
คณะครุศาสตร์ จะเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาครู และบุคลกรทางการศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจ สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชน/ครัวเรือน/หมู่บ้านในจังหวัดอ่างทอง 40 ครัวเรือน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  
 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนด ZONE พ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดอยุธยาและอ่างทอง  
 2 คณะครุศาสตร์ สำรวจความต้องการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 40 ครัวเรือน 
 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา สร้างเครื่องมือวัดความสุขท้ังต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
 4 คณะครุศาสตร์ ดำเนินการออกแบบโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย อาธิเช่น  
  4.1 ส่งเสริมและฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถ
ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ประตู หน้าต่าง ตัดสนามหญ้า ซ่อมแซมผนัง-กระเบื้อง ทาสี เป็นต้น 
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  4.2 ส่งเสริมและฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถ
ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ประตู หน้าต่าง ตัดสนามหญ้า ซ่อมแซมผนัง-กระเบื้อง ทาสี เป็นต้น 
 5 คณะครุศาสตร์ ประเมินตัวชี้วัด และคืนข้อมูลกับกลุ่มพ้ืนที่เป้าหมาย 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 650,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน และ/หรือ ยกระดับรายได้ครัวเรือน ครัวเรือน 40 
เชิงคุณภาพ    
   1. ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงข้ึนและมีชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 85 

   2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน และ/หรือ ยกระดับรายได้ครัวเรือน ร้อยละ 60 
เชิงเวลา   
   1. ไตรามาสที่ 1 ร้อยละ 8 
   2. ไตรามาสที่ 2 ร้อยละ 81 
   3. ไตรามาสที่ 3 ร้อยละ 8 
   4. ไตรามาสที่ 4 ร้อยละ 4 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
01

01
42

 1. สำรวจ (กิจกรรมต้นน้ำ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดอ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงและจ้างเหมารถ 
20,000 บาท  
2. ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล 
100/คน = 15,000 บาท 
3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 15,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

10
32

02
01

02
42

 2. ดำเนินการขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมย่อย 
(กิจกรรมกลางน้ำ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่า
วิทยากร 26,400 บาท 
2. ค่าใช้สอย 460,000 บาท 
3. ค่าวัสดุ 23,600 บาท 
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและจ้าง
เหมารถ 15,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525000 
บาท 

525,000.00 0.00 275,000.00 250,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
01

03
42

 3. ติดตามและประเมินผล
โครงการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดอ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงและจ้างเหมารถ 
20,000 บาท 
2. ค่าวัสดุ 15,000 บาท 
3. ค่าใช้สอย 15,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

10
32

02
01

04
42

 4. การคืนข้อมูล (เปิดเวที) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดอ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงและจ้างเหมารถ 
5,000 บาท 
2. ค่าวัสดุ 10,000 บาท 
3. ค่าใช้สอย 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 
บาท 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

รวม 650,000.00     

12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. สำรวจ (กิจกรรมต้นน้ำ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนา 

รายการ 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้น
เกณฑ์ความยากจน และ/หรือ 
ยกระดับรายได้ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 60 0 0 

2. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรมย่อย (กิจกรรมกลางน้ำ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนได้รับการพัฒนา 

รายการ 0 40 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึนและมีชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกายใจ 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

ร้อยละ 0 85 85 0 

3. ติดตามและประเมินผลโครงการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
เรื่องได้รับการพัฒนา 

รายการ 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึนและมีชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกายใจ 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

4. การคืนข้อมูล (เปิดเวที) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนา 

รายการ 0 0 0 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึนและมีชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกายใจ 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

ร้อยละ 0 0 0 85 

111



 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

รหัสโครงการ 6302000001 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63203 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 

ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 411 จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ (1,364 คน) 
    KPI : BB 412 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน (ร้อยละ 100) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเป็น
การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และในปัจจุบันโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย-ปฐมวัย 3 
จำนวน 8 ห้องเรียน โดยจัดแนวการสอนแบบเตรียมความพร้อม สอดแทรกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงการ(Project Approach) การสอนแบบธรรมชาติ (Whole Lanquaqe Approach) และประยุกต์
หลักการใช้ภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันมากข้ึน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
 2.เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน 
 2.ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 
 3.ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 609,600.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. KPI : BB 411 จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ คน 217 
   2. KPI : BB 412 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่
ได้รับการอุดหนุน 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ    
   1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตราฐานหลักสูตร ร้อยละ 85 
   2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 85 
   3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 26 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 25 
   3. ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 37 
   4. ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 12 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
31

01
01

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 งบเงิน
อุดหนุนการจัดการเรียน
การสอน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

วัสดุ 
   รายละเอียด :  งบเงิน
อุดหนุน 
  1.ค่าตอบแทน 
  2.ค่าใช้สอยและวัสดุ เช่น 
         - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
จัดการเรียนการสอน 
         - ค่าวัสดุ/อุกปกรณ์
สำนักงาน 
         - ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 366,400 
บาท 
(สามแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) 
 

366,400.00 135,700.00 135,000.00 95,700.00 0.00 

10
31

01
01

02
44

 

2. กิจกรรมที่ 2 สนับสนุน
การจัดการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด :  
1.จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับ
เด็กนักเรียนปฐมวัย 
จำนวน 215 คน     คนละ 
200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,000  
บาท 
(สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

43,000.00 0.00 0.00 43,000.00 0.00 

10
31

01
01

03
44

 

3. กิจกรรมที่ 3 สนับสนุน
การจัดการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ/
อุปกรณ์ 
-ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 
215 คน   คนละ 100 บาท 
เป็นเงิน  21,500 บาท 
-ภาคเรียนที่ 1/2563  จำนวน 
216 คน  คนละ 100 บาท 
เป็นเงิน 21,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,100 
บาท 
(สี่หมึ่นสามพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) 

43,100.00 21,500.00 0.00 21,600.00 0.00 

10
31

01
01

04
44

 

4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : -จัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน จำนวน 
215 คน  คนละ 300 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  64,500 
บาท 
(หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

64,500.00 0.00 0.00 64,500.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
31

01
01

05
44

 

5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมทัศนศึกษา   
  -ค่าจ้างเหมารถบัส จำนวน 2 
คัน คันละ 12,000 บาท รวม 
24,000 บาท   
  -ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน
163 คน คนละ 60 บาท รวม 
9,780 บาท 
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
2 มื้อ จำนวน 163 คน คนละ 
35 บาท รวม 11,410 บาท 
  -ค่าวัสดุ จำนวน  17,410 
บาท 
รวมเป็นเงิน  62,600 บาท 
(หกหมื่นสองพันหกร้อยบาท
ถ้วน) 
 
กิจกรรมทำบุญวันพระ 
  -ค่าวัสดุน้ำมัน (รถบัส) 
จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 1,000 
บาท รวมเงิน 4,000 บาท 
  -ค่าวัสดุน้ำมัน (รถตู้) จำนวน 
2 ครั้ง ครั้งละ 400 บาท รวม
เงิน  800 บาท 
  -ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 6 
ครั้ง ครั้งละ 1,200 บาท  บาท  
รวมเงิน 7,200 บาท 
  -ค่าวัสดุ 18,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  30,000 บาท 
 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,600 
บาท 
(เก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาท
ถ้วน) 

92,600.00 3,800.00 2,200.00 19,600.00 67,000.00 

รวม 609,600.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมที่ 1 งบเงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ 

คน 215.00 215.00 216.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

2. กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ 

คน 0.00 0.00 216.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี 

คน 0.00 0.00 217.00 0.00 

3. กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ 

คน 215.00 0.00 216.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

คน 215.00 0.00 216.00 0.00 

4. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ 

คน 0.00 0.00 215.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

5. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ 

คน 215.00 215.00 216.00 216.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนประถมสาธิต 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   (ระดับประถมศึกษา)    รหัสโครงการ 6303000001 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63203 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 

ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 411 จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ (1,364 คน) 
             KPI : BB 412 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 
                    ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน (ร้อยละ 100) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐบาล
สนับสนุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 5 รายการ คือ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนอกจากสะท้อนให้เห็นถึง
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ความตั้งใจจริงในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว ยังเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โรงเรียน
ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบองค์รวมในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้หลายลักษณะผ่านสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์การเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตร ดังนั้นโรงเรียนจึงดำเนินโครงการเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษา การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเสริม
ประสบการณ์ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
 3. เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน ในด้านหนังสือเสริมประสบการณ์ อุปกรณ์
การเรียน เครือ่งแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. จำนวนนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต 
 2. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,669,900.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 431 
   2. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา คน 431 
   3. ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับชั้น 6 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักเรียนมีความพร้อมทางสติปัญญามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 100 
   2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ร้อยละ 100 
   3. ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ร้อยละ 100 

เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.63-มี.ค.63) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
31

01
02

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1  การจัดการ
เรียนการสอน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 
2. ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3. ค่าทางด่วน 
4. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
ยานพาหนะ 
5. ค่าจ้างเหมา 
6. ค่าวัสดุสำนักงาน 
7. ค่าวัสดุกีฬา 
8. ค่าวัสดุการเกษตร 
9. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
10. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 
11. ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา 
12. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
13. ค่าวัสดุอุปกรณ์สื่อสารการเรียน
การสอน 
14. ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
15. ค่าถ่ายเอกสาร 
16. ค่าวัสดุอื่นๆ 
17. ค่าเข้าเล่มเอกสาร วารสาร คู่มือ 
หลักสูตร และรายงานต่างๆ  
18. ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ 
19. ค่าวัสดุอื่นๆ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 827,500 บาท 

827,500.00 200,000.00 285,000.00 217,000.00 125,500.00 

10
31

01
02

02
44

 

2. กิจกรรมที่ 2 ค่าหนังสือ
เรียน เรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าจัดซื้อหนังสือ
เรียน  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,200 บาท 

305,200.00 0.00 305,200.00 0.00 0.00 

10
31

01
02

03
44

 

3. กิจกรรมที่ 3 ค่าอุปกรณ์
การเรียน เรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ภาคเรียนที่ 2/2562 = 84,045 
ภาคเรียนที่ 1/2563 = 85,755 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 169,800 บาท 

169,800.00 84,045.00 0.00 85,755.00 0.00 

10
31

01
02

04
44

 

4. กิจกรรมที่ 4 ค่า
เครื่องแบบนักเรียน เรียนฟรี 
15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158,400 บาท 

158,400.00 0.00 0.00 158,400.00 0.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.63-มี.ค.63) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 
10

31
01

02
05

44
 

5. กิจกรรมที่ 5 ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : 1. โครงการค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.
4-6  
    1.1 ค่าวิทยากร จำนวน 5 คนๆ 
ละ 3 ซม.ๆ ละ 600 บาท = 9,000 
บาท 
    1.2 ค่าอาหารนักเรียน จำนวน 
204 คน จำนวน 7 มื้อๆ ละ 60 บาท 
= 85,680 บาท 
    1.3 ค่าอาหารว่างนักเรียน 
จำนวน 204 คน จำนวน 5 มื้อๆ ละ 
35 บาท = 35,700 บาท 
รวมเป็นเงิน  130,380 บาท 
2. โครงการ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อ
สร้างสรรค์งานกราฟิก  
    2.1 ค่าวิทยากร จำนวน 1 คน 3 
ซม.ๆ ละ 600 บาท = 1,800 บาท 
    2.2 ค่าอาหารนักเรียน จำนวน 
61 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 65 บาท 
= 3,965 บาท 
    2.3 ค่าอาหารว่างนักเรียน 
จำนวน 61 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 
35 บาท = 2,135 บาท 
รวมเป็นเงิน 7,900 บาท 
3. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ป.4-6 
     3.1 ค่าวิทยากร จำนวน 3 คนๆ 
ละ 3 ซม.ๆ ละ 600 บาท = 5,400 
บาท 
     3.2 ค่าอาหารนักเรียน จำนวน 
207 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 65 บาท 
= 13,455 บาท 
     3.3 ค่าอาหารว่างนักเรียน 
จำนวน 207 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 
35 บาท = 7,245 บาท 
รวมเป็นเงิน 26,100 บาท 
4. โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่ ระดับชั้น ป. 1- 6 
     4.1 ค่าอาหารนักเรียน จำนวน 
440 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 65 บาท 
= 28,600 บาท 
     4.2 ค่าอาหารว่างนักเรียน 
จำนวน 440 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 
35 บาท = 15,400 บาท 
รวมเป็นเงิน 44,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 209,000 บาท 

209,000.00 138,280.00 26,100.00 44,620.00 0.00 

รวม 1,669,900     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมที่ 1  การจัดการเรียนการ
สอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับบริการ 

คน 431.00 431.00 440.00 440.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. กิจกรรมที่ 2 ค่าหนังสือเรียน เรียนฟรี 
15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับบริการ 

คน 431.00 431.00 440.00 440.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. กิจกรรมที่ 3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับบริการ 

คน 431.00 431.00 440.00 440.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. กิจกรรมที่ 4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับบริการ 

คน 431.00 431.00 440.00 440.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

5. กิจกรรมที่ 5 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับบริการ 

คน 431.00 431.00 440.00 440.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

    รหัสโครงการ 6304000001 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63203 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 

ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 411 จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ (1,364 คน) 
    KPI : BB 412 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน (ร้อยละ 100) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
    โรงเรียนสาธิตมัธยมตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ 
โรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพ่ือวางแผนดำเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารราชการของโรงเรียน โดย
มุ่งเน้นให้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความสำคัญกับการสร้าง
สวัสดิการพ้ืนฐานที่ เท่าเทียมกันในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงโดยมีกลไกลของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. ให้นักเรียนเข้าใหม่และคงอยู่จำนวน 6 ระดับชั้นได้รับการสนับสนุนตามโครงการ  
 2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามโครงการ   
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  
 4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   
 5. ยกระดับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
 6. นักเรียนจบการศึกษา 2 ระดับชั้น   
 7. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและจบการศึกษา 2 ระดับชั้น   
 2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 6 ระดับชั้น   
 3.  ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 
 4. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 
 
6. วิธีการดำเนินงาน บริหารจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น และจัดให้ครูได้รับการอบรมในแต่กลุ่มสาระวิชา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 4,466,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 710 
   2. ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100 
   2. นักเรีบยสำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา ร้อยละ 100 
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ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงเวลา   
   1. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด ระดับชั้น 2 
   2. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 85 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.63-มี.ค.63) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
31

01
03

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 การ
จัดการเรียนการสอน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุ : 
1. เบี้ยเลี้ยงไปราชการ 
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ 
4. การเบี้ยเลี้ยงและที่พักไปราชการ 
5. ค่าจ้างเหมา 
6. ค่าตำรา วารสาร คู่มือ นวนิยาย 
นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 
7. ค่าวัสดุานักงาน 
8. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
9. ค่าวัสดุกีฬา 
10. ค่าวัสดุเกษตร 
11. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
12. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
13. ค่าวัสดุการศึกษา 
14. ค่าวัสดุซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้า
และปะปา 
15. ค่าวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
16. ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
17. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
18. ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
19. ค่าถ่ายเอกสาร 
20. ค่าเข้าเล่มเอกสาร วารสาร คู่มือ 
หลักสูตร และรายงานต่างๆ 
21. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์และยาห้องพยาบาล 
22. ค่าล้างอัดภาพ 
23. ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา 
24. ค่าวัสดุอื่นๆ 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1527200 บาท 
 

1,527,200.00 500,000.00 800,000.00 150,000.00 77,200.00 

10
31

01
03

02
42

 

2. กิจกรรมที่ 2 
ค่าตอบแทนจ้างสอน
อาจารย์พิเศษ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนจ้างสอน
อาจารย์พิเศษ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 958000 บาท 

958,000.00 224,600.00 196,000.00 205,200.00 332,200.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.63-มี.ค.63) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 
10

31
01

03
03

44
 

3. กิจกรรมที่ 3 ค่าอุ
กรณ์การเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 
30 กนัยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าอุปกรณ์การเรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 299300 บาท 

299,300.00 144,150.00 0.00 155,150.00 0.00 

10
31

01
03

04
44

 

4. กิจกรรมที่ 4 ค่า
เครื่องแบบนักเรียน  
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 334800 บาท 

334,800.00 0.00 0.00 334,800.00 0.00 

10
31

01
03

05
44

 

5. กิจกรรมที่ 5 ค่า
หนังสือเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าหนังสือเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 723300 บาท 

723,300.00 0.00 723,300.00 0.00 0.00 

126



รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.63-มี.ค.63) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 
10

31
01

03
06

44
 

6. กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : 1. โครงการค่ายลูกเสือ ม.
1 จำนวน148 คน ค่าอาหาร 7 มื้อๆละ 54 
บาท เป็นเงิน 55944 บาท ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 20 บาท/คนๆละ 6 มื้อ เป็น
เงิน 17760 บาท  รวมเงิน 73704 บาท 
2. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุง
รัตนโกสินทร์ ชั้น ม.3 จำนวน 130 คน 
ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 73 บาท  เป็นเงิน 
9490 บาท  ค่าเช่ารถบัส 1 วันๆละ 3 
คันๆละ10000 บาท เป็นเงิน 30000 บาท 
รวมเงิน 39490 บาท 
3. โครงการแหล่งเรียนรู้มรดกโลก ชั้น ม.6 
จำนวน 66 คน ค่าอาหาร 5 มื้อๆละ 73 
บาท เป็นเงิน 24090 บาท  ค่า
ยานพาหนะในการเดินทาง ไป-กลับ เป็น
เงิน 36000 บาท รวมเงิน 60090 บาท 
4. โครงการบูรพาศึกษา ชั้น ม.4 จำนวน 
98 คน ค่าอาหาร 5 มื้อๆละ 73 บาท เป็น
เงิน 35770 บาท ค่าเช่ารถบัส 3 วันๆละ 2 
คนๆละ 12000 บาท เป็นเงิน 72000 บาท 
รวมเงิน 107770 บาท 
5. โครงการภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ชั้น ม.5 จำนวน 103 คน 
ค่าอาหาร 5 มื้อๆละ 73 บาท เป็นเงิน 
37595 บาท ค่าเช่ารถบัส 3 วันๆละ 2 
คันๆ 12000 บาท เป็นเงิน 72000 บาท 
รวมเงิน 109595 บาท 
6. โครงการวันคริสมาส ชั้น ม.1 จำนวน 
148 คน ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 55 บาท 
เป็นเงิน 8140 บาท ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 
4 ชม.ๆละ 500 บาท เป็นเงิน 2000 บาท 
รวมเงิน 10140 บาท 
7. โครงการอบรมกฎหมาย ICT ชั้น ม.1 
จำนวน 148 คน ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 54 
บาท เป็นเงิน 7992 บาท ค่าวิทยากร 1 
คนๆละ 4 ชม.ๆละ 500 บาท เป็นเงิน 
2000 บาท รวมเงิน 9992 บาท 
8. โครงการค่ายลูกเสือ ม.3 จำนวน130 
คน ค่าอาหาร 6 มื้อๆละ 63 บาท เป็นเงิน 
49140 บาท  ค่าต๋ัวรถไฟ 700 บาท/คน  
เป็นเงิน 91000 บาท  รวมเงิน 140140 
บาท 
9. โครงการค่ายลูกเสือ ม.2 จำนวน 116 
คน ค่าอาหาร 8 มื้อๆละ 63 บาท เป็นเงิน 
58464 บาท  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
19 บาท/คน ๆละ 6 มื้อ เป็นเงิน 14015 
บาท รวมเงิน 72479 บาท 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 623400 บาท 

623,400.00 400,789.00 222,611.00 0.00 0.00 

รวม 4,466,000     
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12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผศ.ปิยะ   มีอนันต์   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 661.00 661.00 710.00 710.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพ่ึง
พอใจของผู้ได้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. กิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนจ้างสอน
อาจารย์พิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 661.00 661.00 710.00 710.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. กิจกรรมที่ 3 ค่าอุกรณ์การเรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับสนับสนุน 

ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ได้นับริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

4. กิจกรรมที่ 4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 0.00 710.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ได้รับบริการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. กิจกรรมที่ 5 ค่าหนังสือเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 710.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ได้รับบริการ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 661.00 661.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ที่ได้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลัยราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ    รหัสโครงการ 6305000001 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63321 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 211 ร้อยละเด็กพิเศษท่ีมีความต้องการพิเศษ สามารถเข้าศึกษาร่วมกับเป็นปกติ 

                               ได้ ร้อยละ 50 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอย่างทั่วถึงโดยจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค 
(ภาคกลาง) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2548 นั้นจากการที่ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ได้
ดำเนินการกิจกรรมหลายอย่างในปีงบประมาณ 2561 สามารถเป็นศูนย์สาธิตให้นักศึกษาได้มีความรู้และเจต
คติท่ีดีในการดูแล ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอนเด็กที่มีความ
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ต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นแหล่งบริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ ให้แก่บุคลากรทาง
การศึกษาและการศึกษาพิเศษในท้องถิ่นจังหวัดใกล้เคียง ศูนย์การศึกษาพิเศษเล็งเห็นว่ากิจกรรมที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2562 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2. เพ่ือพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษและบูรณาการ
สู่ชุมชนแก่บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ 
 3. เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีทักษะการเรียนรู้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับ
สังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 4. เป็นศูนย์สาธิตสำหรับนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  นักเรียน  นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  
 1. จัดทำโครงการงานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
 2. จัดทำแผนการดำเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,160,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ครั้ง 10 
   2. จำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ที่เข้ารับการพัฒนา คน 200 
   3. เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้านการเรียนรู้ ครั้ง 256 
   4. จำนวนเด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองพัฒนาการ คน 100 
   5. 5. จำนวนเด็กที่มีปัญหาทางพัฒนาการ ปัญหาทางการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา คน 50 
   6. 6. จำนวนครั้งที่ได้รับในการพัฒนาทักษะเด็กพิเศษในชุมชน ครั้ง 20 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 
   2. ผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
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ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
   3. เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้านการเรียนรู้ ร้อยละ 80 
   4. เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 80 
   5. ครู ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

ร้อยละ 80 

   6. เด็กพิเศษในชุมชนได้รับการพัฒนาจากสื่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62) ร้อยละ 15 
   2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) ร้อยละ 32 
   3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63) ร้อยละ 32 
   4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) ร้อยละ 22 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

12
01

01
42

 

1. การบริหารปรับปรุง
อาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์และปรับภูมิทัศน์
อาคารศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา
บริการปรับปรุงอาคารภายใน
ลายนอก ห้องเรียนและค่า
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ซ่อมบำรุง
แอร์ประกันลิฟต์  ฯลฯ เป็น
ต้น  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120000 
บาท 

120,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

10
32

12
01

02
42

 

2. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/
วัสดุการเกษตร/วัสดุงาน
บ้านงานครัว 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
จัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษ A4  
กระดาษสี กระดาษหนังช้าง 
แฟ้ม  ดินสอ ปากกา กาว 
หมึกปริ้น โต๊ะลิ้นชัก ตู้  ดิน 
ดอกไม้ กระถาง  ปุ้ย หิน 
ทราย ผงซักฟอก น้ำยาทำ
ความสะอาดพื้น สเปย์ปรับ
อากาศฯลฯ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000 
บาท 

70,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

12
01

03
42

 

3. ประชุม/อบรม/ศึกษาดู
งาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย
และค่าวัสดุ - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ 
ค่าที่พัก /ค่าเช่ารถ /ค่าเสื่อม
รถ/ค่าเดินทาง/ค่าอาหาร
กลางวัน/ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  สำหรับการไป
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าวัสดุน้ำมัน - ค่าวัสดุ   
ของที่ระลึก  ไวนิลกระดาษ  
แฟ้ม  หมึกพริ้นเตอร์  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น30000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 20,000.00 10,000.00 

10
32

12
01

04
42

 

4. อบรมบริการวิชาการ
เชิงปฏิบัติการด้าน
การศึกษาพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
  
- ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าวัสดุ  
- จัดซื้อวัสดุ เช่น ซอง ปากกา 
สมุด กระดาษการ์ด ป้าย ฯลฯ
  
- ค่าถ่ายเอกสาร  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 
บาท 

100,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 

10
32

12
01

05
42

 

5. กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะด้านการเรียนการ
สอนสำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : - 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 429000 
บาท 

429,000.00 84,000.00 126,000.00 126,000.00 93,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

12
01

06
42

 

6. การอบรมให้คำปรึกษา
และแนะนำการดูแลเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ
ให้กับผู้ปกครองในชุมชน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

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

60,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 

10
32

12
01

07
42

 

7. การคัดกรองพัฒนาการ
เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา
ทางการเรียนรู้และปัญหา
ทางพัฒนาการในชุมชน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย ค่า
เบี้ยเลี้ยง/ ค่าเช่ารถ /ค่าเสื่อม
รถ/ค่าเดินทาง/ น้ำมัน/
ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม  
-ค่าวัสดุ เช่น ซอง ปากกา 
สมุด กระดาษการ์ด ป้าย 
หมึกพริ้นเตอร์ อุปกรณ์ในการ
คัดกรอง ฯลฯ  
- ค่าถ่ายเอกสาร  
- ค่าตอบแทน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120000 
บาท 

120,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

10
32

12
01

08
42

 

8. กิจกรรมส่งเสริมการ
พูดสำหรับเด็กที่มี
พัฒนาการภาษาล่าช้าใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลในชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ 
เช่น ซอง ปากกา สมุด 
กระดาษการ์ด กระดาษแข็ง 
และสื่อการต่างๆ  
- ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ  
- ค่าตอบแทน 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110000  
บาท 

110,000.00 0.00 30,000.00 50,000.00 30,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

12
01

09
42

 

9. พัฒนาคุณลักษณะเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ  
จัดซื้อวัสดุ เช่น หมึกปริ้น 
กระดาษ 100 ปอนด์ แฟ้ม 
กระดาษสี หนังสือแบบเรียน
พัฒนาด้านการศึกษาพิเศษ  
อุปกรณ์ด้านการศึกษาพิเศษ  
โปรแกรมสำหรับฝึกเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษแต่ละ
ประเภท วัสดุสื่อสำเร็จรูป 
ฯลฯ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80000 
บาท 

80,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

10
32

12
01

10
42

 

10. กิจกรรมนันทนาการ
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก
พิเศษในชุมชน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถานที่ในความ
รับผิดชอบในจังหวีด
พระนครศรีอยุธยาและ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : -  จัดซื้อวัสดุ 
เช่น ซอง อุปกรณ์ในการ
พัฒนาเด็ก และ สื่อการต่างๆ  
- ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ  
- ค่าตอบแทน 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41000 
บาท 

41,000.00 0.00 20,000.00 21,000.00 0.00 

รวม 1,160,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ดร.ก่ิงสร เกาะประเสริฐ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกิจกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การบริหารปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
ปรับภูมิทัศน์อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์และ
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษได้รับ
การซ่อมแซมและปรับปรุง 

ร้อยละ 0 80 80 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 0 80 80 80 

2. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุการเกษตร/
วัสดุงานบ้านงานครัว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวัสดุ  
อุปกรณ์ทางการศึกษา วัสดุ
อุปกรณ์ในสำนักงาน และสิ่ง
อำนวยความสะดวก 

รายการ 10 10 10 10 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ
พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและ

ร้อยละ 80 80 80 80 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

บุคลากรมีความพึงพอใจ 
3. ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการ

พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและ
บุคลากรมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0 0 80 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรได้มี
การพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาพิเศษ 

ครั้ง 0 0 2 1 

4. อบรมบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ
ด้านการศึกษาพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครู บุคลากร
ได้รับบริการวิชาการ/การ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 0 0 80 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการจัด
อบรมบริการวิชาการด้าน
การศึกษาพิเศษ 

ครั้ง 0 0 1 1 

5. กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการ
เรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะ
ด้านการเรียนรู้ต่อเนื่องและมี
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะ
ด้านการเรียนรู้ 

ครั้ง 50 78 78 50 

6. การอบรมให้คำปรึกษาและแนะนำ
การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้กับ
ผู้ปกครองในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม 

ครั้ง 0 2 3 3 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
และมีความพึงพอใจในการับ
บริการ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

7. การคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
ต่อปัญหาทางการเรียนรู้และปัญหาทาง
พัฒนาการในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก
กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางการเรียนรู้
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

คน 30 50 20 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กกลุ่ม
เสี่ยงต่อปัญหาทางการเรียนรู้
ได้รับการคัดกรอง 

ร้อยละ 80 80 80 0 

8. กิจกรรมส่งเสริมการพูดสำหรับเด็กที่มี
พัฒนาการภาษาล่าช้าในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาลในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการพัฒนา
มากยิ่งข้ึน 

คน 0 10 30 10 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการพัฒนา
มากยิ่งข้ึน 

คน 0 10 30 10 

9. พัฒนาคุณลักษณะเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะ
ด้านการเรียนรู้และมีอุปกรณ์ใน
การพัฒนา 

รายการ 10 10 10 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ
พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและ
บุคลากรมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 80 80 0 

10. กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตเด็กพิเศษในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : ผู้ที่
เกี่ยวข้องเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในชุมชนผลิตสื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ได้ 

ครั้ง 0 10 10 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครอบครัว
และผู้เกี่ยวข้องสามารถผลิตสื่อ
เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ 

ร้อยละ 0 820 80 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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