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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร   รหัสโครงการ 6401000005 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ

เพ่ือการจัดการเรียนรู 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

3. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารจัดการคณะครุศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะครุศาสตรจึงมีความจำเปนตองจัดการประชุม การสงบุคลากรเขารับการพัฒนา การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ

และมีคาใชสอยตางๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและงานอ่ืนๆ ใหสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะครุศาสตร ดำเนินการจัด

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและเสริมสรางเครือขายงานดานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู 

(KM) เพ่ือพัฒนาและถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ โครงการประเมินไขวระดับหลักสูตร เพ่ือเตรียมความ

พรอมสูการประกันคุณภาพ โครงการถายทอดความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรของคณะ

ครุศาสตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขอมูลในระบบ Che QA Online โครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร โครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

แผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) เพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพ พัฒนาฐานความรูภายในหนวยงาน และ

พัฒนาระบบบริหารจัดการดานงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตรใหมีประสิทธิภาพและเปนท่ี

ยอมรับของสงัคม 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนใหสามารถดำเนินงานตามพันธกิจได

อยางครบถวน 

 2) เพ่ือใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 3) เพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพ่ิมพูนทักษะและความรูจากการใช

อุปกรณเพ่ือการเรียนการสอน  
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 4) เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตรมีคุณภาพสูงข้ึน 

 5) เพ่ือสนบัสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนและสามารถดำเนินงานตามพันธกิจได

อยางครบถวน 

 6) เพ่ือใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 7) เพ่ือศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและเสริมสรางเครือขาย เพ่ือการจัดการความรู KM ในการพัฒนาและ

ถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ เตรียมความพรอมการรับประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและ

ระดับคณะ เพ่ือถายทอดและปฏิบตัิการจัดการขอมูล Che QA Online และการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 

5. กลุมเปาหมาย 

 1.นักศึกษาคณะครุศาสตร คณาจารย และเจาหนาท่ีรวมถึงบุคคลภายนอกท่ีเขามารับบริการคณะครุ

ศาสตรบุคลากรทางการศึกษา 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดสงบุคลากรอบรม สัมมนาหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริมใหบุคลากรเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ

 2) จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ 

 3) จัดกิจกรรมเสริสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษา 

 4) ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,477,700.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน รอยละ 50 

   2. จำนวนจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑสำหรับสนุนใหบริการ รอยละ 85 

   3. ผูเขารวมกิจกรรม คน 250 

   4. จำนวน 10 สาขาไดรับการพัฒนาดานประกันคุณภาพ สาขา 10 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูที่ไดรับการพัฒนามีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก รอยยะ 10 

   2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 

   3. ผูเขารวมกิจกรรมมีคุณธรรม จริยธรรม รอยละ 80 

   4. ประกันคุณภาพทั้ง 10 สาขา ตองผานรอยละ 100 รอยละ 100 

เชิงเวลา   

   1. กิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. ผลการใชจายงบประมาณ รอยละ 85 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษาบุคลากรภายใน-ภายนอก มีความพึงพอใจทางดานการบริหารจัดการ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) เกณฑประกันคุณภาพผานตามเกณฑ 

 2) การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
21

02
01

01
42

 

1. การพัฒนาบุคลากรคณะ

ครุศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาเบี้ยเลี้ยง/

คาพาหนะ/คาลงทะเบียน/คา

บำรุงรถ/คาทางดวน/คาเชารถ 

ฯลฯ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 400000 

บาท 

400,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 

10
21

02
01

02
42

 

2. จัดซื้อวัสดุสำหรับการ

พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาวัสดุ 

94160 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 94160 บาท 

94,160.00 0.00 40,000.00 54,160.00 0.00 

10
21

02
01

03
42

 

3. การเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมสำหรับนักศึกษา

ครู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.ชุดไทยธรรม 

จำนวน 10 ชุดx3 ครั้งx 400 

บาท รวมเปนเงิน 12000 บาท 

2.เสื่อ จำนวน 10 ผื่นๆละ 

1390 บาท รวมเปนเงิน 13900 

บาท 

3.ผาตวน จำนวน 3 มวนๆ ละ 

1963 บาท รวมเปนเงิน 5890 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 31790 บาท 

31,790.00 0.00 21,900.00 9,890.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
21

02
01

04
42

 

4. พัฒนาระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ

การศึกษา (คณะครุศาสตร) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน 

จำนวนเงิน 64800 บาท 

2.คาใชสอย จำนวนเงิน 

116870 บาท 

3.คาวัสดุ จำนวนเงิน 51080 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 232750 

บาท 

232,750.00 65,000.00 18,000.00 79,220.00 70,530.00 

10
21

02
01

05
32

 

5. งานซอมแซมผนังและ

ทาสีภายนอกศูนยการศึกษา

พิเศษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

31/03/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

สิ่งกอสราง 

   รายละเอียด : งานซอมแซม

ผนังและทาสีภายนอกศูนย

การศึกษาพิเศษ จำนวนเงิน 

625400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 625400 

บาท 

625,400.00 0.00 625,400.00 0.00 0.00 

10
21

02
01

06
32

 

6. พ้ืนลานจอดรถและราง

ระบายน้ำอาคารศูนย

การศึกษาพิเศษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

31/03/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

สิ่งกอสราง 

   รายละเอียด : พ้ืนลานจอดรถ

และรางระบายน้ำอาคารศูนย

การศึกษาพิเศษ จำนวนเงิน 

94600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 94600 บาท 

94,600.00 0.00 94,600.00 0.00 0.00 
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7. ปรับปรุงอาคาร 6 คณะ

ครุศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

31/03/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

สิ่งกอสราง 

   รายละเอียด : ปรับปรุง

อาคาร 6 คณะครุศาสตร 

จำนวนเงิน 999000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 999000 

บาท 

999,000.00 0.00 999,000.00 0.00 0.00 

รวม 2,477,700.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

บุคลากรที่ไดรับความรูทักษะ และ

สมรรถนะที่จำเปนตอการ

ปฏิบัติงาน 

 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรที่

ไดรับการพัฒนามีผลการประเมิน

การปฏิบัตงานในระดับดีมาก 

รอยละ 10.00 10.00 10.00 10.00 

2. จัดซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมซื้อวัสดุสำหรับการ

สนับสนุนการใหบริการ 

กิจกรรม 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจการรับบริการ 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

3. การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

สำหรับนักศึกษาครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 125.00 125.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรฒ 

รอยละ 0.00 80.00 80.00 0.00 

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา (คณะครุศาสตร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน 10 

สาขาวิชาไดรับการพัฒนาดาน

ประกันคุณภาพ 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพ

สาขาวิชาจำนวน10สาขาวิชาตอง

ผานเกณฑ 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

5. งานซอมแซมผนังและทาสีภายนอก

ศูนยการศึกษาพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการ

ซอมแซมผนังและทาสีนอกศูนย

การศึกษาพิเศษ 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. พ้ืนลานจอดรถและรางระบายน้ำ

อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมทำลานจอดรถและราง

ระบายน้ำ 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1 งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

7. ปรับปรุงอาคาร 6 คณะครุศาสตร ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมปรับปรุงอาคาร6 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1 งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแกปญหาครูขาดแคลน    

     รหัสโครงการ 6401000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลกั :  64105 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัดการศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 201 จำนวนสื่อวีดิทัศนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุม

สาระตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยละไมนอยกวา (5 เรื่อง / 10 ตอน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ซ่ึงคุณภาพการศึกษาเปน

เปาหมายสำคัญของการจัดการศึกษา นโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหผูเรียน ไดรับการ

สงเสริมใหมีศักยภาพสูงสูมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ อีกท้ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานไดดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) เปนการยกระดับคุณภาพผูเรียน

ใหเต็มศักยภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ

ดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จใหสถานศึกษายกระดับคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 

ดังนั้น คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มี

ภารกิจหลัก คือ การผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีการผลักดัน สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดผลท่ีเปน

รูปธรรมในการพัฒนาไปสูเปาหมายในการยกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและใหความสำคัญกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน การดำเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนโครงการท่ีมุงเนนนำนวัตกรรมทางการศึกษา 

ทรัพยากร ตลอดจนความรูความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไปชวยพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนท่ีเปดสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอไป ดังนั้น คณะครุศาสตร จึงได
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ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนครูใน

โรงเรียนขนาดเล็กใหกับโรงเรียนเครือขายในพ้ืนท่ีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง และ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมุงหวังวาคณะครุศาสตร จะเปนแหลงผลิตและพัฒนา

ครู และบุคลกรทางการศึกษา และเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนตลอดไป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือผลิตสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอน  

 2) เพ่ือสนับสนุนสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน 

  1) การขออนุมัติโครงการดำเนินงานโครงการ   

 2) การวางแผนการดำเนินงานโครงการ  

 3) การประสานงานติดตอสถานท่ี และกลุมเปาหมาย  

 4) การดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ผลิตสื่อวีดีทัศนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียน

ขนาดเล็กของกลุมสาระตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 5) การสรุปกิจกรรม จัดทำรูปเลมรายงาน และเผยแพรขอมูลผานชองทางเครือขายออนไลน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนสื่อวีดิทัศนเพ่ือสนับสนุนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กของกลุมสาระตามหลักสูตรของ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รายการ 10 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปที่ผานมา รอยละ 5 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาส 4 รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. งบประมาณในการพัฒนาสื่อวีดิทัศนตอชิ้น บาท 50,000 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           วีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

10 รายการ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           โรงเรียนขนาดเล็กมีวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนครู 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงข้ึนหลังจากไดรับการสนับสนุนวีดีทัศนประกอบการเรียน

การสอน 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
01

01
42

 

1. การผลิตสื่อวีดีทัศนเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการ

สอนสำหรับโรงเรียนขนาด

เล็กของกลุมสาระตาม

หลักสูตรของ

คณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2563-

30/06/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1. คาใช 

-คาตอบแทนผูจัดหารวบรวม

ขอมูลขาวสาร สารคดี และ

วิชาการ จำนวน 5 เรื่อง* 2 วัน* 

5,000 บาท = 50,000 บาท 

-คาเขียนบทโทรทัศนบทวีดิทัศน 

จำนวน 5 เรื่อง* 2 วัน* 6,000 

บาท = 60,000 บาท 

-คาตอบแทนผูกำกับความถูกตอง

ของเนื้อหารายการ จำนวน 5 

เรื่อง* 2 วัน* 4,000 บาท = 

40,000 บาท 

-คาพิธีกร, ผูดำเนินรายการ, 

วิทยากร, หรือผูแสดงนำ ไมเกิน 

30 นาที จำนวน 5 เรื่อง* 2 คน* 

6,000 บาท = 60,000 บาท 

-คาตอบแทนชางภาพโทรทัศน 

จำนวน 5 เรื่อง* 2 วัน* 2,000 

บาท = 20,000 บาท 

-คาตอบแทนผูชวยชางภาพ

โทรทัศน จำนวน 5 เรื่อง* 2 วัน* 

1,000 บาท = 10,000 บาท 

-คาตอบแทนผูควบคุมเสียง 

จำนวน 5 เรื่อง* 2 วัน* 1,000 

บาท = 10,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

  -คาตอบแทนผูควบคุมแสง 

จำนวน 5 เรื่อง* 2 วัน* 1,000 

บาท = 10,000 บาท 

-คาผลิตคอมพิวเตอรกราฟก 

จำนวน 5 เรื่อง* 2 วัน* 6,000 

บาท = 60,000 บาท 

-คาผลิตคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 

จำนวน 5 เรื่อง* 2 วัน* 6,000 

บาท = 60,000 บาท 

-คาตัดตอวิดีทัศน จำนวน 5 

เรื่อง* 2 วัน* 6,000 บาท = 

60,000 บาท 

2. คาวัสดุ 60,000 บาท 

-กระดาษ 

-หมึกเลเซอร 

-Handy Drive 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท 

     

รวม 500,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การผลิตสื่อวีดีทัศนเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

ของกลุมสาระตามหลักสูตรของ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวีดิ

ทัศนเพ่ือสนับสนุนการสอนสำหรับ

โรงเรียนขนาดเล็กของกลุมสาระ

ตามหลักสูตรของคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รายการ 0.00 0.00 10.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียน

ขนาดเล็กสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปที่

ผานมา 

รอยละ 0.00 0.00 5.00 0.00 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการยกระดับการผลิตครูการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รหัสโครงการ 6401000004 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

แนวทางการพัฒนาท่ี : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมายท่ี : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหมีความเปน

มืออาชีพ 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 201 รอยละของบัณฑิตครุศาสตรท่ีเขาสูวิชาชีพครู (รอยละ 90), OKRs 202 จำนวน

บัณฑิตครุศาสตรท่ีประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน), OKRs 203 จำนวนบุคลากรทาง

การศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 

ระบุใหการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา

ผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพและมาตรา23 การจัดการศึกษาท้ังในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนน

ความสำคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ

การศึกษา การศึกษาเปนความจำเปนสำหรับทุกคน และทุกคนตองมีสวนรวมผลักดันสงเสริมสนับสนุนให

ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพ ในสถานการณท่ีโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาไทย

ไมสามารถปรับตัวไดทันจึงตองเรงรัดปฏิรูปการศึกษา (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา 2545:1-2) คุณภาพทางการ

ศึกษาของผูเรียนข้ึนอยูกับคุณภาพของครูเปนสำคัญท่ีตองพัฒนาครูและวางแผนพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอยางเปนระบบเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะของความเปนครู ท้ังดาน 

ความรู (Knowledge) ทักษะ(skill) และคุณลักษณะของบุคคล(Attributes)ท่ีซอนอยู อันไดแก คานิยม 

จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพอ่ืน และกลุมพฤติกรรมท่ีถูกนำมาใชจะตองมีความสัมพันธ

สอดคลองกับภาระงานท่ีปฏิบัติในตำแหนงนั้นๆ(อนันต นามทองตน 2554:66-67) คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จึงจัดทำโครงการเพ่ือ

การผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมการวิจัยทางการศึกษา บริการวิชาการ ใหเปนไป

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือนักศึกษาครูใหมีความรูความเขาใจในเทคนิค วิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 2) เพ่ือพัฒนานักศึกษครูใหมีคุณลักษณะของครูในยุค Education 4.0 

 3) เพ่ือเสริมสรางยกระดับสถานศึกษาในพ้ืนท่ีใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการสำหรับครูมืออาชีพ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี 1 – 5 จำนวน 10 สาขาวิชา 

 2) ครูพ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศในโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ จำนวน 91 โรงเรียน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาครู  

 2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 4) การศึกษาดูงานเพ่ือนำความรูมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

 5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที1่-5ไดรับการพัฒนา สาขาวิชา 10 

   2. โรงเรียนเครือขายไดรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู รอยละ 100 

   3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู หลักสูตร 11 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของบัณฑิตครุศาสตรที่เขาสูวิชาชีพครู รอยละ 85 

   2. จำนวนบัณฑิตครุศาสตรที่ประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ คน 50 

   3. รอยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน1ป รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 รอยละ 28 

   2. รอยละการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 2 รอยละ 45 

   3. รอยละการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 3 รอยละ 43 

   4. รอยละการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 4 รอยละ 24 

เชิงคาใชจาย   

   1. งบประมาณในการผลิตและพัฒนานักศกึษาครูตอคน บาท 2,000 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี1-5ไดรับการพัฒนา 10 สาขาวิชา 

 2) โรงเรียนเครือขายไดรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

     ผลกระทบ (Impact)  

           รอยละของบัณฑิตครุศาสตรท่ีเขาสูวิชาชีพครู รอยละ 90 รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทำภายใน1ป 

รอยละ85 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) ผลิตครูท่ีมีสมรรถนะ เปนไปตามความตองการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

 2) ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร และกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศ เปนท่ียอมรับดวย 

School Integrated Learning และสอดคลองกับความตองการประเทศ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

11
01

01
42

 

1. เตรียมความพรอมสูการเปน

ครูมืออาชีพ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

คาตอบแทนวิทยากร 111,600 

บาท 

คาใชสอย 159,200 บาท 

คาวัสดุ 82,180 บาท 

คาวัสดุอุปกรณในการตกแตง

สถานที่และซุมแสดงความยินดี  

คาจางทำบายศรีสำหรับประกอบ

พิธี   

คาวัสดุของที่ระลึก (ถุงผา)   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 352980 บาท 

352,980.00 0.00 143,100.00 0.00 209,880.00 

10
31

11
01

02
42

 

2. ทักษะการเรียนรูสำหรับ

นักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 151200 บาท 

คาใชสอย 207220 บาท 

คาของที่ระลึกแกพ่ีบัณฑิต 

คาซุมแสดงความยินดี 

คาวัสดุ 88600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 447020 บาท 

447,020.00 157,200.00 128,300.00 161,520.00 0.00 

10
31

11
01

03
42

 

3. พัฒนาทักษะ MQและ SQ 

เพ่ือกาวสูโลกการเรียนรูใน

ศตวรรษที่21 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

คาใชสอย 7460 บาท 

คาวัสดุ 5340 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

11
01

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สื่อ

นวัตกรรมสรางสรรคพัฒนาเด็ก

ที่มีความตองการพิเศษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

คาใชสอย 7720 บาท 

คาวัสดุ 5080 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

11
01

05
42

 

5. เสริมสรางประสบการณเพ่ือ

การเรียนรูสำหรับครูการศึกษา

พิเศษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 3600 บาท 

คาใชสอย 13400 บาท 

คาวัสดุ 3000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

11
01

06
42

 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

วัดและประเมินการเรียนรู

ออนไลนในยุค 4.0 สำหรับ

นักศึกษาครูคณิตศาสตร” 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

คาใชสอย 3844 บาท 

คาวัสดุ 8956 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

11
01

07
42

 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบ

ผสมผสาน (Blended 

Learning) ของนักศึกษาครูใน

ยุคแหงการเปลี่ยนแปลง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

คาใชสอย 3596 บาท 

คาวัสดุ 9204 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

11
01

08
42

 

8. การสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ

สรางเครือขายและสานสัมพันธ

ทางดานคณิตศาสตรศึกษา

สำหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 3600 บาท 

คาใชสอย 16400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

11
01

09
42

 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

การพัฒนาทักษะกระบวนการ

คิดเชิงคำนวณ และทักษะการ

จัดการ เรียนรูวิชาวิทยาการ

คำนวณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

คาใชสอย 5456 บาท 

คาวัสดุ 7344 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

11
01

10
42

 

10. ตอยอดจินตนาการสูผลงาน

ออกแบบสื่อการสอนอยาง

สรางสรรค 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

คาใชสอย 4712 บาท 

คาวัสดุ 8088 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

11
01

11
42

 

11. เสริมสรางความรูใน

หนวยงานทางการศึกษาที่ใช

เทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 15150 

บาท 

คาวัสดุ 4850 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

11
01

12
42

 

12. เสริมสรางความรูใน

สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนระดับปฐมวัย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนนิการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 8486 

บาท 

คาวัสดุ 3014 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 11500 บาท 

 

11,500.00 0.00 0.00 11,500.00 0.00 

10
31

11
01

13
42

 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

เลนกับการพัฒนาทักษะสมอง

ของเด็กปฐมวัย” 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 5400 บาท 

คาใชสอย 2860 บาท 

คาวัสดุ 4240 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12500 บาท 

 

12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

11
01

14
42

 

14. ศึกษาดูงานนวัตกรรมทาง

การศึกษาปฐมวัย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 8176 

บาท 

คาวัสดุ 3324 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11500 บาท 

 

11,500.00 0.00 0.00 11,500.00 0.00 

10
31

11
01

15
42

 

15. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การประยุกตใชสื่อนวัตกรรมใน

การจัดการเรียนรู เพ่ือเตรียม

ความพรอมสูการเปนครู

ประถมศึกษามืออาชีพ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 12000 บาท 

คาใชสอย 3968 บาท 

คาวัสดุ 4032 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

11
01

16
42

 

16. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การพัฒนาทักษะงานหัตถกรรม

สำหรับครูประถมศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

คาใชสอย 3720 บาท 

คาวัสดุ 9080 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

11
01

17
42

 

17. การพัฒนาศักยภาพในการ

จัดการเรียนรูของนักศึกษา

สาขาวิชาการประถมศึกษาเพ่ือ

เตรียมความพรอมสูการเปนครู

มืออาชีพ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 3600 บาท 

คาใชสอย 15280 บาท 

คาวัสดุ 1120 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

11
01

18
42

 

18. พัฒนาทักษะการเปนผู

ตัดสินและผูฝกสอนกีฬา

วอลเลยบอลในศตวรรษที่ 21 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

คาใชสอย 3720 บาท 

คาวัสดุ 9080 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

34



รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

11
01

19
42

 

19. อนุรักษและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมกีฬามวยไทย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 12000 บาท 

คาใชสอย 6600 บาท 

คาวัสดุ 1400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

11
01

20
42

 

20. การพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาเพ่ือ

เตรียมความพรอมสูการเปนครู

พลศึกษามืออาชีพ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 5400 บาท 

คาใชสอย 14186 บาท 

คาวัสดุ 414 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

10
31

11
01

21
42

 

21. การสรางสื่อเพ่ือนำเสนอ

สำหรับการเรียนการสอน

ภาษาไทยโดยใชโปรแกรม 

Canva 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

คาใชสอย 2356 บาท 

คาวัสดุ 10444 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

11
01

22
42

 

22. การเสริมสรางบุคลิกภาพ

และการสื่อสารสำหรบัคร ู

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

คาใชสอย 420 บาท 

คาวัสดุ 12380 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

11
01

23
42

 

23. การศึกษาดูงานเพ่ือ

เสริมสรางแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาและวรรณคดีไทย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 12000 บาท 

คาใชสอย 7200 บาท 

คาวัสดุ 800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

11
01

24
42

 

24. การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ

ภาษาอังกฤษเรื่อง ELT in 

Multimedia Technology 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด :  

คาใชสอย 20000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

35



รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

11
01

25
42

 

25. “การพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาสาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษชั้นปที่ 2 เพ่ือ

สงเสริมทักษะ สมรรถนะใน

ศตวรรษที่ 21” 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

คาใชสอย 8680 บาท 

คาวัสดุ 4120 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

10
31

11
01

26
42

 

26. “การพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาสาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษชั้นปที่ 3 เพ่ือ

สงเสริม สมรรถนะของนักศึกษา

ในศตวรรษที่ 21” 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 5400 บาท 

คาใชสอย 5208 บาท 

คาวัสดุ 9392 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

10
31

11
01

27
42

 

27. พัฒนาภาษาอังกฤษและ

ความสามารถในการคิด

วิเคราะหสำหรับนักศึกษาครุ

ศาสตรเพ่ือการเตรียมสอบ

บรรจุขาราชการครู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 162000 บาท 

คาใชสอย 90990 บาท 

คาวัสดุ 47010 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300000 บาท 

 

300,000.00 0.00 150,260.00 132,470.00 17,270.00 

10
31

11
01

28
42

 

28. อบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางและการใชสื่อการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 12000 บาท 

คาใชสอย 4340 บาท 

คาวัสดุ 3660 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

10
31

11
01

29
42

 

29. อบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 4.0 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 12000 บาท 

คาใชสอย 3472 บาท 

คาวัสดุ 4528 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

36



รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

11
01

30
42

 

30. การพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใน

ศตวรรษที่ 21 โดยใชแหลง

เรียนรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 1800 บาท 

คาใชสอย 18200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

11
01

31
42

 

31. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

สงเสริมภาวะผูนำทางการศึกษา

ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคม

ศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

คาใชสอย 1860 บาท 

คาวัสดุ 10940 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

11
01

32
42

 

32. นักศึกษาครู เพ่ือการเรียนรู

และการอยูรวมกันในสังคมแหง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เพ่ือการจัดการเรียนการสอน

วิชาสังคมศึกษาแบบบูรณาการ 

ใหสอดคลองกับการศึกษายุค 

4.0 และยุทธศาสตรชาติ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

คาใชสอย 10800 บาท 

คาวัสดุ 2000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

10
31

11
01

33
42

 

33. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาบุคลิกภาพและ

คุณลักษณะความเปนครูสูความ

เปนครูมือ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 5400 บาท 

คาใชสอย 1798 บาท 

คาวัสดุ 12802 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

11
01

34
42

 

34. งานครุวิชาการครัง้ที่8 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 10800 บาท 

คาใชสอย 135000 บาท 

คาวัสดุ 44200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 190000 บาท 

 

190,000.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00 

37



รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

11
01

35
42

 

35. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 19800 บาท 

คาใชสอย 25960 บาท 

คาวัสดุ 18740 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 64500 บาท 

 

64,500.00 0.00 0.00 18,000.00 46,500.00 

10
31

11
01

36
42

 

36. การพัฒนาเครือขายฝก

ประสบการณวิชาชีพคร ู

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 9000 บาท 

คาใชสอย 24000 บาท 

คาวัสดุ 37000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70000 บาท 

 

70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 

รวม 2,000,000     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. เตรียมความพรอมสูการเปนครูมือ

อาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาคณะครุ

ศาสตร 

คน 0.00 550.00 0.00 800.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษานำ

ความรูที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม

สามารถนำความรูไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 80.00 

2. ทักษะการเรียนรูสำหรับนักศึกษาครู

ในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

คณะครุศาสตรไดรับการพัฒนา 

คน 570.00 400.00 610.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ ไป

ประยุกตใชได 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

3. พัฒนาทักษะ MQและ SQ เพ่ือกาวสู

โลกการเรียนรูในศตวรรษที2่1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 28.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำทักษะ 

MQและ SQ เพ่ือกาวสูโลกการเรียนรู

ในศตวรรษที่21ไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สื่อ

นวัตกรรมสรางสรรคพัฒนาเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนกัศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 24.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูไปประยุกตใช 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

5. เสริมสรางประสบการณเพ่ือการ

เรียนรูสำหรับครูการศึกษาพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 10.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและ

ประเมินการเรียนรูออนไลนในยุค 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 31.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

สำหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร” 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 50.00 0.00 0.00 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรแบบผสมผสาน (Blended 

Learning) ของนักศึกษาครูในยุคแหง

การเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 27.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

8. การสัมมนาทางวิชาการเพ่ือสราง

เครือขายและสานสัมพันธทางดานคณิต

ศาสตรศึกษาสำหรับนักศึกษาครู

คณิตศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 26.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 50.00 0.00 0.00 

9. อบรมเชงิปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา

ทักษะกระบวนการคิดเชิงคำนวณ และ

ทักษะการจัดการ เรียนรูวิชาวิทยาการ

คำนวณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 44.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

10. ตอยอดจินตนาการสูผลงาน

ออกแบบสื่อการสอนอยางสรางสรรค 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 38.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

11. เสริมสรางความรูในหนวยงานทาง

การศึกษาที่ใชเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 35.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

12. เสรมิสรางความรูในสถานศึกษา

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 0.00 33.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลนกับ

การพัฒนาทักษะสมองของเด็กปฐมวัย” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

14. ศึกษาดูงานนวัตกรรมทางการศึกษา

ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 0.00 28.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

15. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

ประยุกตใชสื่อนวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู เพ่ือเตรียมความพรอมสูการเปน

ครูประถมศึกษามืออาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 32.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

16. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

พัฒนาทักษะงานหัตถกรรมสำหรับครู

ประถมศกึษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

17. การพัฒนาศักยภาพในการจัดการ

เรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการ

ประถมศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสู

การเปนครูมืออาชพี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 22.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

18. พัฒนาทักษะการเปนผูตัดสินและผู

ฝกสอนกีฬาวอลเลยบอลในศตวรรษที่ 

21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

19. อนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

กีฬามวยไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

20. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอม

สูการเปนครูพลศึกษามืออาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 0.00 23.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

21. การสรางสื่อเพ่ือนำเสนอสำหรับการ

เรียนการสอนภาษาไทยโดยใชโปรแกรม 

Canva 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 33.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

22. การเสริมสรางบุคลิกภาพและการ

สื่อสารสำหรับคร ู

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 31.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

23. การศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสราง

แรงจูงใจในการเรียนภาษาและวรรณคดี

ไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 0.00 29.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

24. การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ

ภาษาอังกฤษเรื่อง ELT in Multimedia 

Technology 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 50.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 50.00 0.00 0.00 

25. “การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปที่ 2 

เพ่ือสงเสริมทักษะ สมรรถนะในศตวรรษ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 0.00 34.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

ที่ 21” 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

26. “การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปที่ 3 

เพ่ือสงเสริม สมรรถนะของนักศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 0.00 28.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

27. พัฒนาภาษาอังกฤษและ

ความสามารถในการคิดวิเคราะหสำหรับ

นักศึกษาครุศาสตรเพ่ือการเตรียมสอบ

บรรจุขาราชการครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 750.00 750.00 750.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์

หลังจากการอบรมเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 20.00 20.00 20.00 

28. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางและ

การใชสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 0.00 31.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 70.00 0.00 

29. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุค

ดิจิทัล 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 26.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 70.00 0.00 0.00 

30. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 โดยใช

แหลงเรียนรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 24.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

31. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สงเสรมิ

ภาวะผูนำทางการศึกษาของนักศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษากลา

แสดงออกในสถานที่ตางๆ ตาม

ลักษณะของผูนำที่ดี 

รอยละ 0.00 70.00 0.00 0.00 

32. นักศึกษาครู เพ่ือการเรียนรูและการ

อยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม เพ่ือการจัดการเรียนการ

สอนวิชาสังคมศึกษาแบบบูรณาการ ให

สอดคลองกับการศึกษายุค 4.0 และ

ยุทธศาสตรชาติ 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

33. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

บุคลิกภาพและคุณลักษณะความเปนครูสู

ความเปนครูมือ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 29.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม รอยละ 0.00 70.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

34. งานครุวิชาการครั้งที8่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 500.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมสามารถนำความรูที่ไดไป

ประยุกตใช 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

35. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร

ที่ไดรับการพัฒนา 

รายการ 0.00 11.00 11.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การทวนสอบ

ผลสัมฤทธิต์ามมาตรฐานผลการเรียนรู

ผานเกณฑ 

รอยละ 0.00 100.00 100.00 0.00 

36. การพัฒนาเครือขายฝกประสบการณ

วิชาชีพคร ู

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 200.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร     

    รหสัโครงการ 6401000006 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

เปาหมายท่ี : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรู

สูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจดัการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [ X ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [ X ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

มีภาระกิจหลัก คือ การผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีการผลักดัน สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดผลท่ี

เปนรูปธรรมในการพัฒนาไปสูเปาหมายในการยกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเกิดการพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและใหความสำคัญกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน การ

ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนโครงการท่ีมุงเนนนำนวัตกรรมทาง

การศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรูความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไป

ชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนท่ีเปดสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากนั้น ภายใตแผนงาน

โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบแผนดิน) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ไดแกโครงการบูรณาการการเรียนการสอน

กับการบริการ งานวิจัย ดังนั้น คณะครุศาสตร จึงไดดำเนินการจัดกิจกรรมโครงบูรณาการการเรียนการสอนกับ

การบรการวิชาการ งานวิจัย ในมิติดานสิ่งแวดลอม ดานตามศาสตรพระราชา และน 

 

4. วัตถุประสงค 

 4.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 

 4.2 เพ่ือพัฒนาเครือขายการเรียนรูหองเรียนในลักษณะโรงเรียน แหลงเรียนรูและชุมชนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 4.3 เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย การบริการวิชาการท่ีสามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปน

รูปธรรมในการจัดการ 
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5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 3) เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 6.1 ปรับปรุงหลักสูตรและจดัการเรียนการสอนใหบูรณาการกับการบริการวชิาการ งานวิจัย  

 6.2 จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิชาการพัฒนาทองถ่ิน 

 6.3 บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  

 6.4 ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ  

  6.4.1 ข้ันเตรียมการ : วางแผนการดำเนินงาน (Plan) 

         (1) ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 

         (2) ประชุมผูเก่ียวของ  

         (3) วางแผนกิจกรรมในโครงการ 

  6.4.2 ข้ันดำเนินการ : ลงมือปฏิบัติ (Do)  

         กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพสำหรับบุคลากรทางการศึกษา 

         กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการเพ่ือทำแฟมสะสมผลงาน 

                                            ภาษาอังกฤษ 

                           กิจกรรมท่ี 3 การถอดบทเรียนโครงงานอาชีพภูมิปญญาทองถ่ินสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

                           กิจกรรมท่ี 4 การใหความรูผูปกครองเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

                           กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาการเรียนรูวิทยาการคำนวณโดยใชกิจกรรมเกมการศึกษา 

                           กิจกรรมท่ี 6 การสงเสริมความพอเพียงตามศาสตรพระราชา 

          กิจกรรมท่ี 7 การพัฒนาทักษะวรรณคดีไทยโดยใชฐานการเรียนรู 

        กิจกรรมท่ี 8 สะเต็มศึกษา เพ่ือการพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร 

        กิจกรรมท่ี 9 การสงเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก 

        กิจกรรมท่ี 10 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหสถิติสำหรับงานวิจัยสาขาวิชา 

                                             คณิตศาสตรโดยใชสื่อเทคโนโลยี 

 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และเด็กไดรับการพัฒนาความรูทักษะ รอยละ 85 

   2. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 85 

เชิงคุณภาพ    

   1. มีผลงานวิจัย การบริการวิชาการที่สามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปนรูปธรรมในการจัดการ

เรียนการสอน 

รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. กิจกรรมที่สามารถดำเนนิการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. ผลการใชจายงบประมาณ รอยละ 85 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           มีหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 

     ผลกระทบ (Impact)  

           บุคลากรมีความพึงพอใจทางดานการจัดการเรียนการสอน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1.เกณฑประกันคุณภาพผานตามเกณฑ 

  2.การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
01

01
42

 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง กิจกรรมทางกาย

เพ่ือสุขภาพสำหรับ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

1. คาวิทยากร 14,400 บาท 

-คาวิทยากร 4 คน* 600 บาท* 6 

ชม. = 14,400 บาท 

2. คาใชสอย 7,200 บาท 

 - คาอาหารกลางวัน 60 คน*50บาท 

= 3000 บาท 

 - คาอาหารวาง 60 คน *35 บาท * 

2 ม้ือ = 4,200 

3. คาวัสดุ 8,400 บาท 

คาถาย 4,000 บาท 

คาวัสดุ 4,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
01

02
42

 

2. คายพัฒนาทักษะการ

เขียนเชิงวิชาการเพ่ือการ

ทำแฟมสะสมผลงาน

ภาษาอังกฤษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนปาโมขวิทยา

ภูมิ อ.ปาโมก จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

1. คาวิทยากร 3คน*600*6ชม. 

10,800  บาท 

2. คาใชสอย 9,900 บาท 

คาอาหารกลางวัน 70*50คน*1ม้ือ = 

3,500 บาท 

คาอาหารวาง 70*35คน*2ม้ือ = 

4,900 บาท 

3. คาใชสอยนำ้มัน+คาเสื่อมรถ 

1,500 บาท 

4 คาวัสดุ 9,300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
01

03
42

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง ถอดบทเรียน

โครงงานอาชีพภูมิปญญา

ทองถ่ินสูการพัฒนาชุมชน

อยางย่ังยืน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

รายละเอียด :  

1. คาวิทยากร 7,200 บาท 

1 คน*600 บาท*6 ชม.*2 วัน = 

7,200 บาท 

2. คาใชสอย 14,880 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 62 

คน* 35 บาท* 4 ม้ือ = 8,680 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 62 คน* 50 

บาท*2 ม้ือ* = 6,200 บาท 

3. คาวัสดุ 7,920 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

07
01

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง "การใหความรู

ผูปกครองเพ่ือพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย" 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

1. คาวิทยากร 14,400 บาท 

- คาวิทยากร 2 คน* 600 บาท* 12 

ชม. = 14,400 บาท 

2. คาใชสอย 14,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 60 คน* 50 

บาท* 2 ม้ือ* = 6,000 บาท 

- คาอาหารวาง 60 คน* 35 บาท* 4 

ม้ือ* = 8,400 บาท 

3. คาวัสดุ 1,200 บาท 

- คาวัสดุ 1,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

47



รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
01

05
42

 

5. อบรมเชงิปฏิบติัการ 

เรื่อง การพัฒนาการ

เรียนรูวิทยาการคำนวณ

โดยใชกิจกรรมเกม

การศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

  รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

 1. คาวิทยากร 10,800 บาท 

- คาวิทยากร 3 คน* 600 บาท* 6 

ชม. = 10,800 บาท 

2. คาใชสอย 12,100 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 80 

คน* 35 บาท* 2 ม้ือ = 5,600 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 80 คน* 50 

บาท* 1 ม้ือ* = 4,000 บาท 

คาเชารถ 2,500 บาท 

3. คาวัสดุ 7,100 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
01

06
42

 

6. คายสงเสริมความ

พอเพียงตามศาสตร

พระราชา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

1. คาวิทยากร 10,800 บาท 

2. คาใชสอย 10,900 บาท 

3. คาวัสดุ 8,300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

07
01

07
42

 

7. คายพัฒนาทักษะ

วรรณคดีไทยโดยใชฐาน

การเรียนรู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

รายละเอียด  

1. คาวิทยากร 7,200 บาท 

-คาวิทยากร 1 คน* 600 บาท* 12 

ชม. = 7,200 บาท 

 2. คาใชสอย 10,400 บาท 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คน* 

35 บาท* 4 ม้ือ = 4,200 บาท 

-คาอาหารกลางวัน 30 คน* 60 

บาท* 2 ม้ือ* = 3,000 บาท 

- คาเชาเหมารถ2วัน 3,200 บาท 

3. คาวัสดุ 12,400 บาท 

- คาถายเอกสาร 1,000 บาท 

- คาวัสดุ 11,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิน้ 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
01

08
42

 

8. อบรมเชงิปฏิบัติการ 

เรื่อง สะเต็มศึกษา เพ่ือ

การพัฒนาการคิดเชิง

วิทยาศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

1. คาวิทยากร  7,200  บาท 

-คาวิทยากร 2 คน * 600 บาท * 6 

ชม. = 7,200 บาท 

2. คาใชสอย 12,820 บาท 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 86 คน* 

35 บาท* 2 ม้ือ = 6,020 บาท 

-คาอาหารกลางวัน 86 คน* 50 

บาท* 1 ม้ือ* = 4,300 บาท 

- คาเชาเหมารถ 2500 บาท 

3. คาวัสดุ 6,540 บาท 

- คาถายเอกสาร 3440 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
01

09
42

 

9. การประเมินเด็กที่มี

ความตองการพิเศษใน

ชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

1. คาวิทยากร  16,800  บาท 

-คาวิทยากร 4 คน * 600 บาท * 7

ชม. = 16,800 บาท 

2. คาใชสอย 7,320 บาท 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 61 คน* 

35 บาท* 2 ม้ือ = 4,270 บาท 

-คาอาหารกลางวัน 61 คน* 50 

บาท* 1 ม้ือ* = 3,050 บาท 

3. คาวัสดุ 5,880 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

07
01

10
42

 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การวิเคราะหสถิติ

สำหรับงานวิจัยสาขาวิชา

คณิตศาสตรโดยใชสื่อ

เทคโนโลยี 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

1. คาวิทยากร 14,400 บาท 

-คาวิทยากร 2 คน* 600 บาท* 12 

ชม. = 14,400 บาท 

2. คาใชสอย 10,200 บาท 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คน* 

35 บาท* 4 ม้ือ = 4,200 บาท 

-คาอาหารกลางวัน 30 คน* 100 

บาท* 2 ม้ือ* = 6,000 บาท 

3. คาวัสดุ 5,400 บาท 

-คาวัสดุ 2,000 

-คาถายเอกสาร 3,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 300,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรม

ทางกายเพ่ือสุขภาพสำหรับบุคลากรทาง

การศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ

นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 10.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 

การบริการวิชาการ สามารถ

นำไปใชประโยชนได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. คายพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ

เพ่ือการทำแฟมสะสมผลงาน

ภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ

นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 10.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 

การบริการวิชาการ สามารถ

นำไปใชประโยชนได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอด

บทเรียนโครงงานอาชีพภูมิปญญาทองถ่ิน

สูการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ

นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

รอยละ 10.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 

การบริการวิชาการ สามารถ

นำไปใชประโยชนได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การให

ความรูผูปกครองเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ

นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

รอยละ 10.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 

การบริการวิชาการ สามารถ

นำไปใชประโยชนได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

พัฒนาการเรียนรูวิทยาการคำนวณโดยใช

กิจกรรมเกมการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ

นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 10.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีสื่อ

ประกอบการเรียนการสอน

สามารถนำไปใชประโยชนได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. คายสงเสริมความพอเพียงตามศาสตร

พระราชา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ

จำนวนนักศึกษาที่เขารวม

โครงการ 

รอยละ 10.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 

การบริการวิชาการ สามารถ

นำไปใชประโยชนได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

7. คายพัฒนาทักษะวรรณคดีไทยโดยใช

ฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ

นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

รอยละ 10.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 

การบริการวิชาการ สามารถ

นำไปใชประโยชนได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็ม

ศึกษา เพ่ือการพัฒนาการคิดเชิง

วิทยาศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ

นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 10.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 

การบริการวิชาการ สามารถ

นำไปใชประโยชนได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

9. การประเมินเด็กที่มีความตองการ

พิเศษในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ

นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

รอยละ 10.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 

การบริการวิชาการ สามารถ

นำไปใชประโยชนได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

วิเคราะหสถิติสำหรับงานวิจัยสาขาวิชา

คณิตศาสตรโดยใชสื่อเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ

นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

รอยละ 10.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 

การบริการวิชาการ สามารถ

นำไปใชประโยชนได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงโรงเรียนในทองถ่ินตามเปาหมายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย    

     รหัสโครงการ 6401000007 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลกั :  64105 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริม สนบัสนุน และการบรกิารการจัดการศึกษา 

    ผลผลติ/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 312 จำนวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ : พัฒนาทองถ่ิน (20 โรงเรียน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ทำหนาท่ีเปนพ่ี

เลี้ยงใหแกสถานศึกษาในทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทองถ่ิน จึงมีการผลักดัน สงเสริม และ

สนับสนุนใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรมในการพัฒนาไปสูเปาหมายในการยกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเกิดการ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและใหความสำคัญกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถ่ิน การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน ภายใตโครงการ

มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง จึงเปนโครงการท่ีมุงเนนนำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรูความ

เชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไปชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนท่ี

เปดสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเนนการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

สอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลท่ีมุงแกปญหาการศึกษาของชาติ ท้ังการอานออกเขียนได การ

ยกระดับความรูภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา การคืนครูสูหองเรียน เปนตน 

รวมท้ังการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะดาน

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซ่ึงเปนทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 โดยใชรูปแบบกิจกรรม การจัดการเรียนรูท่ี

หลากหลาย อาทิเชน การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู รูปแบบการจัดการเรียน การสอนสะเต็มในสถานศึกษา การ

เรียนรูแบบ Problem-Based Learning (PBL) การจัดการเรียนรูแบบชุมชนการเรียนรู  (Professional 

Learning Communities : PLC) เปนตน เพ่ือใหผูเรียนเกิดองคความรูเก่ียวกับโลก (Global Awareness) 

ความรูเก่ียวกับการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ (Financial, Economics, Business 

and Entrepreneurial Literacy) ความรูดานการเปนพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) ความรูดานสุขภาพ 

(Health Literacy) และความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy) ซ่ึงสงผลใหผูเรียนเติบโตเปน
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พลเมืองคุณภาพและเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไดตอไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา จึงดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงในพ้ืนท่ีบริการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และจังหวัดอางทอง 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับนวัตกรรมทางการศึกษา 

 2) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 3) เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) เพ่ิมข้ึน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษาครู  

 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง และ

จังหวัดใกลเคียง 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษา ครู  

 2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 4) จัดกิจกรรมคายพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

 5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,950,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา คน 500 

   2. จำนวนนักศกึษาคณะครุศาสตร คน 200 

   3. จำนวนนักเรียน คน 1,000 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) คน 50 

   2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ในโรงเรียนที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 50 

   3. รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ินที่คณะครุศาสตรรบัผิดชอบ รอยละ 100 

เชิงเวลา   

   1. ผลการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 รอยละ 6 
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ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

   2. ผลการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 2 รอยละ 37 

   3. ผลการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 3 รอยละ 50 

   4. ผลการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 4 รอยละ 6 

เชิงคาใชจาย   

   1. งบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตอคน บาท 1,300 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาจำนวน 500 คน จำนวนนักศึกษาคณะครุ

ศาสตร 200 คน และจำนวนนักเรียน 1000 คน 

     ผลกระทบ (Impact)  

 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ในโรงเรียนท่ีไดรับการพัฒนา รอยละ 50  

 2) จำนวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน)  

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) ผลิตครูท่ีมีสมรรถนะ เปนไปตามความตองการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

 2) พัฒนาสมรรถนะครูประจำการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-ม.ีค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
02

01
42

 

1. การชวยเหลือเด็กที่มี

ปญหาทางการเรียนรูใน

สถานศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 39600 บาท 

คาใชสอย 22100 บาท 

คาวัสดุ13300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท 

 

75,000.00 0.00 43,900.00 20,100.00 11,000.00 

10
31

05
02

02
42

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง นันทนาการและ

กิจกรรมเสริมสรางเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 14400 บาท 

คาใชสอย 11100 บาท 

คาวัสดุ 4500 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 30000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

55



รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-ม.ีค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
02

03
42

 

3. คายปลูกจิตสำนึกความ

เปนครูการศึกษาพิเศษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 10800 บาท 

คาใชสอย 22400 บาท 

คาวัสดุ 16800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

10
31

05
02

04
42

 

4. ชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC): การ

พัฒนาการจัดการเรียนรูที่

เนนการคิดวิเคราะหและ

การแกปญหาในชั้นเรียน

คณิตศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 28800 บาท 

คาใชสอย 7200 บาท 

คาวัสดุ 39000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท 

 

75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 

10
31

05
02

05
42

 

5. อบรมเชงิปฏิบัติการ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตรใน

ศตวรรษที่ 21 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 14400 บาท 

คาใชสอย 7200 บาท 

คาวัสดุ 8400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

05
02

06
42

 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดคายคณิตศาสตร

เพ่ือพัฒนาทักษะของ

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 21600 บาท 

คาใชสอย 24000 บาท 

คาวัสดุ 4400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-ม.ีค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
02

07
42

 

7. คายนักคิดประดิษฐ

เครื่องบินจำลองประเภท

รอนนาน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 17400 บาท 

คาใชสอย 9940 บาท 

คาวัสดุ 22660 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

10
31

05
02

08
42

 

8. การพัฒนาทักษะการ

ผลิตสื่อสมัยใหมเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 21600 บาท 

คาใชสอย 15400 บาท 

คาวัสดุ 38000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท 

 

75,000.00 0.00 65,000.00 10,000.00 0.00 

10
31

05
02

09
42

 

9. การออกแบบคลิปวีดีโอ

เพ่ือการจัดการเรียนรูใน

ยุคดิจิทัล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : รุน 1 / รุน 2 

(รุนละ 45,000) 

คาตอบแทน 19,200 บาท 

- คาตอบแทนวิทยากร 2คน*15

ชั่วโมง*600บาท=18,000บาท 

- คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 3

คน*400บาท = 1,200 บาท 

คาใชสอย 19,750 บาท 

- คาอาหาร 30คน*3ม้ือ*50

บาท=4,500บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

30คน*6ม้ือ*35บาท=6,300

บาท 

- คาจางทำเอกสารประกอบการ

อบรม 30เลม*50บาท = 1,500 

บาท 

- คาจางทำเกียรติบัตร 30แผน*

15บาท = 450 บาท 

- เงินรางวัล 7,000 บาท 

คาวัสดุ 6,050 บาท 

- คาวัสดุ 3,050 บาท 

- โลหรางวัล 3,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90000 บาท 

 

90,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-ม.ีค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
02

10
42

 

10. การออกแบบ 

Motion Infographic สื่อ

สรางสรรคหลากหลายมิติ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : รุน 1 / รุน 2 

(รุนละ43,500 บาท) 

คาตอบแทน 19,200 บาท  

- คาตอบแทนวิทยากร 2คน*15

ชั่วโมง*600บาท=18,000บาท 

- คาตอบแทนกรรมการตัดสนิ 3

คน*400บาท = 1,200 บาท 

คาใชสอย 18,250 บาท 

- คาอาหาร 30คน*3ม้ือ*50

บาท=4,500บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

30คน*6ม้ือ*35บาท=6,300

บาท 

- คาจางทำเอกสารประกอบการ

อบรม 30เลม*50บาท = 1,500 

บาท 

- คาจางทำเกียรติบัตร 30แผน*

15บาท = 450 บาท 

- เงินรางวัล 5,500 บาท 

คาวัสดุ 6,050 บาท 

- คาวัสดุ 3,050 บาท 

- โลหรางวัล 3,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 87000 บาท 

 

87,000.00 0.00 87,000.00 0.00 0.00 

10
31

05
02

11
42

 

11. การสรางการตูนแอนิ

เมชั่น (2D Animation) 

สรางสรรคดวย

คอมพิวเตอร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : รุน 1 / รุน 2 

(รุนละ 29,400บาท) 

คาตอบแทน  

- คาตอบแทนวิทยากร 2คน*12

ชั่วโมง*600บาท=14,400บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหาร 30คน*2ม้ือ*50

บาท=3,000บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

30คน*4ม้ือ*35บาท=4,200

บาท 

- คาจางทำเอกสารประกอบการ

อบรม 30เลม*50บาท = 1,500 

บาท 

- คาจางทำเกียรติบัตร 30แผน*

15บาท = 450 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 5,850 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 58,800 บาท  

 

 

58,800.00 0.00 0.00 58,800.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-ม.ีค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
02

12
42

 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

“EF กับกิจกรรมเด็ก

ปฐมวัย” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 5400 บาท 

คาใชสอย 7680 บาท 

คาวัสดุ 6320 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19400 บาท 

 

19,400.00 0.00 0.00 19,400.00 0.00 

10
31

05
02

13
42

 

13. การจัดคายสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 18000 บาท 

คาใชสอย 17000 บาท 

คาวัสดุ 15000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

 

50,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 

10
31

05
02

14
42

 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

“Loose Parts Play โดย

บูรณาการคณิต วิทย เทค

โน เพ่ือพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 14400 บาท 

คาใชสอย 54170 บาท 

คาวัสดุ 6430 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท 

 

75,000.00 0.00 29,230.00 21,520.00 24,250.00 

10
31

05
02

15
42

 

15. เทคนิคการจัดการ

เรียนรูแบบออนไลน

สำหรับครูประถมศึกษา

มืออาชีพ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 14400 บาท 

คาใชสอย 7200 บาท 

คาวัสดุ 8400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-ม.ีค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
02

16
42

 

16. ชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC): การพัฒนา

นวัตกรรมและงานวิจัยใน

ชั้นเรียนของครู

ประถมศึกษา เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของ

นักเรียน 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 21600 บาท 

คาใชสอย 46200 บาท 

คาวัสดุ 7200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท 

 

75,000.00 0.00 0.00 41,400.00 33,600.00 

10
31

05
02

17
42

 

17. คายนักศึกษาครู

ประถมศึกษา “พ่ีนอง

เรียนรูสูการพัฒนาตน” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 18000 บาท 

คาใชสอย 24056 บาท 

คาวัสดุ 7944 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

10
31

05
02

18
42

 

18. คายอาสาพละพัฒนา 

“พ่ีนองพากันเรียนรู

สนุกสนาน” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 28800 บาท 

คาใชสอย 18104 บาท 

คาวัสดุ 3096 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

10
31

05
02

19
42

 

19. อบรมเชิงปฏิบัติการ

กระบวนการจัดการเรียนรู

ทางพลศึกษา สำหรับครู

ประถมศึกษาในศตวรรษที่ 

21 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 14400 บาท 

คาใชสอย 7200 บาท 

คาวัสดุ 8400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-ม.ีค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
02

20
42

 

20. ภาวะผูนำทางพล

ศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 36000 บาท 

คาใชสอย 13800 บาท 

คาวัสดุ 25200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท 

 

75,000.00 40,000.00 35,000.00 0.00 0.00 

10
31

05
02

21
42

 

21. การจัดคายเพ่ือพัฒนา

ทักษะภาษาไทยใน

โรงเรียน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนวัดอินกัลยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

1) คาตอบแทนวิทยากร 14400 

บาท 

- คาตอบแทนวิทยากร 2คน*12

ชั่วโมง*600บาท=14400บาท 

คาใชสอย 11280  บาท 

- คาอาหารวาง 37คน*4ม้ือ*35

บาท=5180บาท 

- คาอาหารกลางวัน 37คน*2

ม้ือ*50บาท=3700บาท 

- คาจางทำเอกสารประกอบการ

อบรม 2400บาท 

คาวัสดุ 8000 บาท 

-คาวัสดุ 8000 บาท 

รวม  33680 บาท 

2) คาใชสอย 

- เบี้ยเลี้ยง 4คน*2วัน*120

บาท=960บาท 

- คาจางทำเอกสารประกอบการ

อบรม 2400บาท 

คาวัสดุ 12960 บาท 

- วัสดุ 12960 บาท 

รวม 16320 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-ม.ีค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
02

22
42

 

22. คายภาษาไทยเพ่ือ

พัฒนาทักษะการอานโดย

ใชวรรณกรรมเปนสื่อ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 

รวม 18,000 บาท  

- คาวิทยากร 5 คน 6 ชั่วโมง

x600x5 = 18,000 บาท 

2.คาใชสอย 21,800 บาท 

- คาอาหารวาง 2 ม้ือ ม้ือละ 30 

บาท จำนวน 155 คน = 

2x30x155 = 9,300 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือ ม้ือ

ละ 50 บาท จำนวน 35 ชุด = 

1x50x35 = 1,750 บาท 

- คาจางถายเอกสาร (นักเรียน 

120 เลม นักศึกษา 30 เลม 

วิทยากร 5 เลม ใหโรงเรียน 20 

เลม) = 8,750 บาท  

- คาเชาเหมารถ 2,000 บาท  

3.คาวัสดุ  

- คาวัสดุอุปกรณ 10,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

05
02

23
42

 

23. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ในการสอบ O-Net วิชา

ภาษาไทยระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 10800 บาท 

คาใชสอย 8400 บาท 

คาวัสดุ 10800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

05
02

24
42

 

24. การยกระดับคุณภาพ

การการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษเชิง

บูรณาการกับทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 36000 บาท 

คาใชสอย 26400 บาท 

คาวัสดุ 12600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท 

 

75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-ม.ีค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
02

25
42

 

25. พัฒนาคาย

ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร

เพ่ือบูรณาการทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 21600 บาท 

คาใชสอย 19812 บาท 

คาวัสดุ 8588 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

10
31

05
02

26
42

 

26. คายวิทยาศาสตรวิถี

ใหม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 25200 บาท 

คาใชสอย 37000 บาท 

คาวัสดุ 12800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท 

 

75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 

10
31

05
02

27
42

 

27. การจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตรผนวกศาสตร

และศิลปตามแนว 

STEAM 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 14400 บาท 

คาใชสอย 13600 บาท 

คาวัสดุ 2000 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 30000 บาท 

 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

05
02

28
42

 

28. Coding กับการ

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เพ่ือการพัฒนา

กระบวนการคิดและการ

แกปญหา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 36000 บาท 

คาใชสอย 14400 บาท 

คาวัสดุ 24600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น75000 บาท 

 

75,000.00 0.00 0.00 45,600.00 29,400.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-ม.ีค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
02

29
42

 

29. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดคายสังคมศึกษา

เพ่ือพัฒนาทักษะของ

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนมหาวิทยาลัยพ่ี

เลี้ยง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 12600 บาท 

คาใชสอย 27920 บาท 

คาวัสดุ 9480 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

10
31

05
02

30
42

 

30. การพัฒนาศักยภาพ

การสอนที่เนน

กระบวนการคิดผาน

การศึกษาประวัติศาสตร

นิพนธสำหรับครูผูสอนใน

สถานศึกษาตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 28800 บาท 

คาใชสอย 37700 บาท 

คาวัสดุ 8500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท 

 

75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 

10
31

05
02

31
42

 

31. อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง : Education 4.0 

ถอดบทเรียนจากการลง

พ้ืนที่โบราณสถานในเมือง

มรดกโลกของไทย เพ่ือ

สรางองคความรูบูรณา

การ 8 กลุมสาระการ

เรียนรูสำหรับครูผูสอนใน

ระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 10800 บาท 

คาใชสอย 17850 บาท 

คาวัสดุ 1350 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-ม.ีค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
02

32
42

 

32. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษในยุค 

Disruption ผานสื่อ

เทคโนโลยีออนไลน” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 14400 บาท 

คาใชสอย 7200 บาท 

คาวัสดุ 6400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28000 บาท 

 

28,000.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 

10
31

05
02

33
42

 

33. อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริดานการ

สงเสริมคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนตำรวจตะเวน

ชายแดนของจังหวัด

สระแกว 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 72000 บาท 

คาใชสอย 74200 บาท 

คาวัสดุ 53800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000 

บาท 

 

200,000.00 94,600.00 15,000.00 75,400.00 15,000.00 

10
31

05
02

34
42

 

34. เสริมสรางเครือขาย

โรงเรียนมหาวิทยาลัยพ้ี

เลี้ยง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ 6800 

บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 6800 บาท 

 

6,800.00 3,400.00 0.00 0.00 3,400.00 

รวม 1,950,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การชวยเหลือเด็กที่มีปญหาทางการ

เรียนรูในสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 130.00 130.00 130.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

2. อบรมเชงิปฏิบัติการเรื่อง นันทนาการ

และกิจกรรมเสริมสรางเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 70.00 0.00 

3. คายปลูกจิตสำนึกความเปนครู

การศึกษาพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 100.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 70.00 0.00 

4. ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC): 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด

วิเคราะหและการแกปญหาในชั้นเรียน

คณิตศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 50.00 0.00 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 50.00 0.00 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดคาย

คณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะของผูเรียน

ในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูทีไ่ดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 100.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 50.00 0.00 0.00 

7. คายนักคิดประดิษฐเครื่องบินจำลอง

ประเภทรอนนาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 50.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 

8. การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสมัยใหม

เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

9. การออกแบบคลิปวีดีโอเพ่ือการ

จัดการเรียนรูในยุคดิจิทัล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

10. การออกแบบ Motion Infographic 

สื่อสรางสรรคหลากหลายมิติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 60.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

11. การสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D 

Animation) สรางสรรคดวย

คอมพิวเตอร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 60.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการ “EF กับ

กิจกรรมเด็กปฐมวัย” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 64.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

13. การจัดคายสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 200.00 200.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูทีไ่ดไปประยุกตใช 

รอยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

14. อบรมเชงิปฏิบัติการ “Loose Parts 

Play โดยบูรณาการคณิต วิทย เทคโน 

เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 30.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

15. เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ

ออนไลนสำหรับครูประถมศึกษามือ

อาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

16. ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC): 

การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยในชั้น

เรียนของครูประถมศึกษา เพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของนักเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 30.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 50.00 50.00 

17. คายนักศึกษาครูประถมศึกษา “พ่ี

นองเรียนรูสูการพัฒนาตน” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 122.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

18. คายอาสาพละพัฒนา “พ่ีนองพากัน

เรียนรูสนุกสนาน” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 123.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

19. อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ

จัดการเรียนรูทางพลศึกษา สำหรับครู

ประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา   ผูเขาอบรมสามารถนำความรูที่

ไดไปประยุกตใช  การดำเนินกิจกรรม  

ผลการใชจายงบประมาณ 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

20. ภาวะผูนำทางพลศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

21. การจัดคายเพ่ือพัฒนาทักษะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ คน 0.00 0.00 30.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

ภาษาไทยในโรงเรียน พัฒนา 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

22. คายภาษาไทยเพ่ือพัฒนาทักษะการ

อานโดยใชวรรณกรรมเปนสื่อ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 100.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

23. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-

Net วิชาภาษาไทยระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

24. การยกระดับคุณภาพการการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ

กับทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 210.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

25. พัฒนาคายภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาคณะครุศาสตรเพ่ือบูรณาการ

ทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 128.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานสะทอนคิด

ของนักศึกษาในโครงการจัดคาย

ภาษาอังกฤษเพ่ือบูรณาการทองถ่ิน 

ชึ้น 0.00 0.00 28.00 0.00 

26. คายวิทยาศาสตรวิถีใหม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 200.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

27. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรผนวก

ศาสตรและศิลปตามแนว STEAM 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

28. Coding กับการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตร เพ่ือการพัฒนากระบวนการ

คิดและการแกปญหา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 140.00 140.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 80.00 

29. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดคาย

สังคมศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะของผูเรียน

ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมหาวิทยาลัยพ่ี

เลี้ยง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 130.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิดทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 มากข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 50.00 0.00 

30. การพัฒนาศักยภาพการสอนที่เนน

กระบวนการคิดผานการศึกษา

ประวัติศาสตรนิพนธสำหรับครูผูสอนใน

สถานศึกษาตามเปาหมายยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูผูสอนออกแบบ รอยละ 0.00 10.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

และนำกระบวนการสอนที่เนน

กระบวนการคิดผานการศึกษา

ประวัติศาสตร 

31. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : 

Education 4.0 ถอดบทเรียนจากการลง

พ้ืนที่โบราณสถานในเมืองมรดกโลกของ

ไทย เพ่ือสรางองคความรูบูรณาการ 8 

กลุมสาระการเรียนรูสำหรับครูผูสอนใน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 90.00 0.00 0.00 

32. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุค 

Disruption ผานสื่อเทคโนโลยีออนไลน” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูที่ไดไปประยุกตใช 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

33. อันเนื่องมาจากพระราชดำริดานการ

สงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน

ตำรวจตะเวนชายแดนของจังหวัด

สระแกว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

พัฒนา 

คน 115.00 115.00 115.00 115.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

นักศึกษาไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะกระบวนการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

34. เสริมสรางเครือขายโรงเรยีน

มหาวิทยาลัยพ้ีเลี้ยง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดประชุมเครือขาย

โรงเรียนมหาวิทยาลัยพ้ีเลี้ยง 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงาน

โครงการมหาวิทยาลัยพ้ีเลี้ยงบรรลุ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 85.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ ยกระดับการเรียนรูดานการอาน การเขียน และการวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   รหัสโครงการ 6401000008 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 312 จำนวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ : พัฒนาทองถ่ิน (20 โรงเรียน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันยังมีนักเรียนท่ีมีปญหาอานไมออกและเขียนไมไดซ่ึงสงผลตอความรอบรูดานสุขภาวะอยูอีก

เปนจำนวนมาก จากผลการประเมิน PISA ป 2015 พบวานักเรียนไทยอายุ 15 ป รอยละ 83 สอบตกวิชาการ

อานซ่ึงถือเปนปญหาสำคัญท่ีสะทอนใหเห็นถึงวิกฤติคุณภาพการศึกษาของประเทศ ดังนั้นแนวทางการแกไข

สถานการณเหลานี้ก็คือ การทำใหเด็กไทยทุกคนท่ีอยูในระบบการศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะอานออกเขียนได 

อันเปนพ้ืนฐานและหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิต คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได

ตระหนักถึงปญหาเหลานี้จึงไดหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนไดและความรอบรูดานสุข

ภาวะเพ่ือเปนการพัฒนาการอานออกเขียนไดและความรอบรูทางสุขภาวะใหกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ในเขตพ้ืนท่ีบริการคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเปาหมายใหมีคุณภาพ  

 2) เพ่ือสรางนวัตกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนรูในการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3) เพ่ือสงเสริมศักยภาพคณาจารย บุคลากร นักศึกษาในการทำงานในพ้ืนท่ี รวมกับชุมชนและ

สถานศึกษาในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 โรงเรียนในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยง จำนวน 40 โรงเรียนนักเรียนมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
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6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียน  

 2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 4) จัดกิจกรรมคายพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

 5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,004,240.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนโรงเรียนในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนา โรงเรียน 40 

   2. จำนวนครูในโรงเรียนมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง คน 100 

   3. จำนวนนักเรียน คน 100 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนสื่อนวัตกรรมการอานและการเขียน ชิ้น 4 

   2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ในโรงเรียนที่ไดรับการพัฒนาผานเกณฑ รอยละ 50 

เชิงเวลา   

   1. ใชงบประมาณในการผลิตและพัฒนาครูใหแลวเสร็จ ปงบประมาณ 1 

เชิงคาใชจาย   

   1. งบประมาณในพัฒนาโรงเรียนพ่ีเลี้ยงตอโรงเรียน บาท 25,106 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาไดรับความรู 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรูท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรมไป

ประยุกตใชในการเรียนการสอน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูและนำความรูท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรม

ไปประยุกตใชในการเรียนการสอน การทำสื่อ และนักเรียนมีผลการสอบท่ีดีข้ึน 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

06
01

01
42

 

1. นวัตกรรมเสริมสรางการ

อานเขียนในเด็กที่มีความ

เสี่ยงบกพรองทางการเรียนรู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนเปาหมาย

มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 21,600 บาท 

คาใชสอย37,800 บาท 

คาวัสดุ 39,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 98,900 บาท 

98,900.00 14,500.00 50,400.00 28,700.00 5,300.00 

10
31

06
01

02
42

 

2. พัฒนาทักษะการเรียนรู

ดานการอานออกเขียนได 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2564-

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา-อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 43,200 บาท 

คาใชสอย 54,020 บาท 

คาวัสดุ 82,780 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 180,000 

บาท 

180,000.00 0.00 127,200.00 52,800.00 0.00 

10
31

06
01

03
42

 

3. ชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC): ภาคปฏิบัติใน

การพัฒนาการสอนของครู

และการคิดวิเคราะหทาง

คณิตศาสตรของนักเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา-อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 93,600 บาท 

คาใชสอย 106,100 บาท 

คาวัสดุ 150,300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350,000 

บาท 

350,000.00 74,000.00 76,800.00 112,800.00 86,400.00 

10
31

06
01

04
42

 

4. สื่อสรางสรรคพัฒนา

ทักษะการอานและการเขียน

ภาษาไทย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2564-

30/06/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา-จังหวัด

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 103,200 บาท 

คาใชสอย 156,300 บาท 

คาวัสดุ 115,840 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 375,340 

บาท 

375,340.00 0.00 264,400.00 110,940.00 0.00 

รวม 1,004,240     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. นวัตกรรมเสริมสรางการอานเขียนใน

เด็กที่มีความเสี่ยงบกพรองทางการเรียนรู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนที่นำ

นวัตกรรมไปใช 

โรงเรียน 1.00 2.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นวัตกรรม

การอานและการเขียน 

ชิ้น 0.00 0.00 0.00 1.00 

2. พัฒนาทักษะการเรียนรูดานการอาน

ออกเขียนได 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการ 

คน 0.00 0.00 30.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

นวัตกรรมที่พัฒนาทักษะดานการ

อานออกเขียนได 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 85.00 

3. ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC): 

ภาคปฏิบัติในการพัฒนาการสอนของครู

และการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรของ

นักเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

คน 30.00 30.00 30.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูสามารถ

จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการ

คิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรมาก

ข้ึน 

รอยละ 50.00 50.00 50.00 50.00 

4. สื่อสรางสรรคพัฒนาทักษะการอาน

และการเขียนภาษาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครู

และบุครลากรทางการศึกษาไดรับ

การพัฒนา 

คน 0.00 30.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการพัฒนา

สื่อการอานออกเขียนไดที่สามารถ

พัฒนาผูเรียนไดจริง 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร)    

     รหัสโครงการ 6401000009 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 102 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ประชาชนในชุมชนทองถ่ิน ถือเปนฐานหลักของสังคม การพัฒนาระดับชุมชนและทองถ่ินใหเขมแข็ง 

นาอยู ปลอดภัย มีพัฒนาการพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนท้ังดานสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

สิง่แวดลอม จะสงผลใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี ประเทศไทยก็จะพัฒนาอยางมีทิศทาง เปนประเทศท่ี

นาอยูท่ีสุด ชุมชนจะเขมแข็ง นาอยู และพ่ึงตนเองได ตองอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู รวมคิดรวมทำ 

ตลอดจนอาศัยความรวมมือและขอมูลทางวิชาการจากหนวยงานในทองถ่ินไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือ

เอกชน เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รักษาสิ่งแวดลอม เนนการพ่ึงตนเอง เปนสังคมเอ้ืออาทร พ่ึงพาอาศัยกันได และไมทอดท้ิงกัน ดังนั้น การ

เตรียมพรอมพัฒนาผูมีรายไดนอย และยกระดับคุณภาพชีวิตนั้น การพัฒนาฝมือแรงงาน ถือเปนกระบวนการ

ขับเคลื่อนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูมีรายไดนอยท่ีเพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ เพ่ิมรายได และความม่ันคงในชีวิต ดวย

การฝกอบรมสงเสริมทักษะอาชีพใหแกผูมีผูมีรายไดนอย จัดทำระบบฐานขอมูลผูมีรายไดนอยท่ีตองการฝก

อาชีพในสาขาตาง ๆ ซ่ึงการเตรียมความพรอมตามท่ีไดการตั้งเปาหมายไว อาธิ เชน กิจกรรมท่ีหนึ่ง สงเสริม

และฝกอาชีพเรงดวนชางอเนกประสงค (ชางชุมชน) ผูผานการฝกอบรมสามารถซอมอุปกรณไฟฟา ประปา 

ประตู หนาตาง ตัดสนามหญา ซอมแซมผนัง-กระเบื้อง ทาสี ซ่ึงจะเปนท่ีตองการในชุมชน โดยจะมีการมอบ

เครื่องมือประกอบอาชีพใหแกผูผานการฝกอบรมดวย และกิจกรรมท่ีสอง การฝกอาชีพเสริมเพ่ือการมีงานทำ
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หรือประกอบอาชีพอิสระ อาทิ นวดไทย ประกอบอาหาร หัตถกรรม โดยยึดหลักแนวคิด “จะไมแจกปลาแตจะ

สอนวิธีจับปลาใหแกประชาชน” เพ่ือใหผูมีรายไดนอยประกอบอาชีพ สรางรายได กาวพนขีดความยากจนตาม

นโยบายของรฐับาล และสอดคลองนโยบายเรงดวน (Agenda Based) ดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การ

ดำเนินการจะตองมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม มีอาชีพและมีรายได 

 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหประชาชนในชุมชนท่ีเขารวมโครงการมีรายไดสูงข้ึนและมีชีวิตท่ีดีข้ึนท้ังกายใจ สติปญญา 

อารมณและสังคม 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) เพ่ือพัฒนาครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน และ/หรือ ยกระดับรายไดครัวเรือน

 2) เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนท่ีเขารวมโครงการมีรายไดสูงข้ึนและมีชีวิตท่ีดีข้ึนท้ังกายใจ 

สติปญญา อารมณและสังคม 

 

6. วิธีการดำเนินงาน 

 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนด ZONE พ้ืนท่ีเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได

ใหกับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดอยุธยาและอางทอง  

 2) คณะครุศาสตร สำรวจความตองการพัฒนากลุมเปาหมาย 40 ครัวเรือน 

 3) สถาบันวิจัยและพัฒนา สรางเครื่องมือวัดความสุขท้ังตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

 4) คณะครุศาสตร ดำเนินการออกแบบโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตามความตองการของ

กลุมเปาหมาย  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศรวมดำเนนิการฯ (38 แหง) โครงการ 1 

   2. จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขาใหความรู และพัฒนาฯ ครัวเรือน 340 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน และ/หรือ ยกระดับรายไดครัวเรือน รอยละ 60 

   2. รอยละรายไดครัวเรือนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 15 

   3. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน 

วิชา 2 
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ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

   4. รอยละของจำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับชุมชนฐานราก

ตอจำนวนนักศึกษาในรายวิชาที่เก่ียวของ 

รอยละ 10 

   5. ประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการมีรายไดสูงข้ึนและมีชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกายใจ สติปญญา อารมณและ

สังคม 

รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ไตรมาส 4 

เชิงคาใชจาย   

   1. คาใชจายในการพัฒนาตอครัวเรือน บาท 25,000 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ประชาชนกลุมเปาหมาย 40 ครัวเรือนไดรับการพัฒนา 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ประชาชนกลุมเปาหมาย 40 ครัวเรือนไดรับการเรียนรู การพัฒนา การลดรายจายหรือการเพ่ิมรายได

ใหแกครัวเรือน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ประชาชนกลุมเปาหมาย 40 ครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน และ/หรือ ยกระดับ

รายไดครัวเรือน 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
01

01
42

 

1. ระยะตนน้ำ : สำรวจ

ปญหาความตองการของ

ชุมชนกลุมเปาหมาย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

31/12/2563 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนผูใหขอมูล 100คนๆละ 

100บาท = 10,000 บาท 

- คาตอบแทนวิทยากร 3คน*6

ชั่วโมง*600บาท (2ครั้ง) =21,600 

บาท 

คาใชสอย  

- คาน้ำมันเชื้อเพลิง/คาจางเหมารถ/

คาเสื่อม/คาบำรุงรักษารถ

มหาวิทยาลัย 1,800 บาท 

- คาอาหาร 100คน*50บาท*1ม้ือ 

=5,000 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 100

คน*35บาท*2ม้ือ=7,000 บาท 

- คาใชสอยอ่ืน ๆ 2,040 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 2,560 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
01

02
42

 

2. ระยะกลางน้ำ : 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ/กิจกรรม

พัฒนา/ประชุมกลุมฯ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2564-

30/06/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร 208800 บาท 

คาใชสอย 

- คาน้ำมันเชื้อเพลิง/คาจางเหมารถ/

คาเสื่อม/คาบำรุงรักษารถ

มหาวิทยาลัย 9900 บาท 

- คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม 

และคาใชสอยอ่ืนๆ 114000 บาท 

คาวัสดุ  

- คาวัสดุ 417300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 750000 บาท 

750,000.00 0.00 375,000.00 375,000.00 0.00 

10
31

01
01

03
42

 

3. ระยะปลายน้ำ : (1) 

ติดตามและประเมินผล

โครงการฯ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2564-

30/06/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,คาสาธารณูปโภค,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 14400 

บาท 

- คาตอบแทนวิทยากร 14400 บาท 

คาใชสอย 65600 บาท 

- คาน้ำมันเชื้อเพลิง/คาจางเหมารถ/

คาเสื่อม/คาเสื่อม/คาบำรุงรักษารถ

มหาวิทยาลัย 1700 บาท 

- คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม 9600 บาท 

- เบี้ยเลี้ยง 1200 บาท 

- คาใชสอยอ่ืนๆ,จางเหมาบริการอ่ืนๆ 

53100 บาท 

คาวัสดุ 20000 บาท 

- คาวัสดุ 20000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

10
31

01
01

04
42

 

4. ระยะปลายน้ำ : (2) 

การคืนขอมูลพ้ืนที่ (เปด

เวที) และรวบรวมขอมูล

เพ่ือจัดนิทรรศการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2564-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 14400 

บาท 

- คาตอบแทนวิทยากร 14400 บาท 

คาใชสอย 65600 บาท 

- คาน้ำมันเชื้อเพลิง/คาจางเหมารถ/

คาเสื่อม/คาเสื่อม/คาบำรุงรักษารถ

มหาวิทยาลัย 1700 บาท 

- คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม 9600 บาท 

- เบี้ยเลี้ยง 1200 บาท 

- คาใชสอยอ่ืนๆ,จางเหมาบริการอ่ืนๆ 

53100 บาท 

คาวัสดุ 20000 บาท 

- คาวัสดุ 20000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

รวม 1,000,000     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. ระยะตนน้ำ : สำรวจปญหาความ

ตองการของชุมชนกลุมเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนที่จะไดรับการพัฒนา 

ครัวเรือน 40.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

ครัวเรือนไดรับการพัฒนา 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

2. ระยะกลางน้ำ : โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ/กิจกรรมพัฒนา/ประชุมกลุม

ฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เขามาใหความรู และพัฒนาฯ 

ครัวเรือน 0.00 340.00 340.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

ครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พน

เกณฑความยากจน และ/หรือ 

ยกระดับรายไดครัวเรือน 

รอยละ 0.00 60.00 60.00 0.00 

3. ระยะปลายน้ำ : (1) ติดตามและ

ประเมินผลโครงการฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เขามาใหความรู และพัฒนาฯ 

ครัวเรือน 0.00 0.00 0.00 70.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

ครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พน

เกณฑความยากจน และ/หรือ 

ยกระดับรายไดครัวเรือน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 60.00 

4. ระยะปลายน้ำ : (2) การคืนขอมูล

พ้ืนที่ (เปดเวที) และรวบรวมขอมูลเพ่ือ

จัดนิทรรศการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เขามาใหความรู และพัฒนาฯ 

ครัวเรือน 0.00 0.00 0.00 70.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

ครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พน

เกณฑความยากจน และ/หรือ 

ยกระดับรายไดครัวเรือน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 60.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง ศูนยการศึกษาพิเศษ 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ    รหัสโครงการ 6405000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64105 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัด

การศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กท่ีมีความบกพรองตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอยางท่ัวถึงโดยจัดตั้งศูนยการศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค             

(ภาคกลาง) ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในป พ.ศ.2548 นั้น จากการท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ ได

ดำเนินการกิจกรรมหลายอยางในปงบประมาณ 2563 สามารถเปนศูนยสาธิตใหนักศึกษาไดมีความรูและเจต

คติท่ีดีในการดูแลชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการสอนเด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเปนแหลงบริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ ใหแกบุคลากรทาง

การศึกษาและการศึกษาพิเศษในทองถ่ินจังหวัดใกลเคียง และเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและผูปกครองไดรับ

การพัฒนาศักยภาพศูนยการศึกษาพิเศษเล็งเห็นวากิจกรรมท่ีไดกลาวมาขางตน เปนกิจกรรมท่ีเปนประโยชน 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นใน

ปงบประมาณ 2564 จึงไดดำเนินการจัดทำโครงการ  การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ โดยมุงหวังวาศูนย

การศึกษาพิเศษ จะเปนศูนยสาธิตการจัดการศึกษาพิเศษ แกนักศึกษา ครู และบุคลกรทางการศึกษาท่ี

เก่ียวของ และเปนการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนตอไป 
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4. วัตถุประสงค 

 1)  เพ่ือใหการบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2) เพ่ือพัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษใหเปนแหลงเผยแพรความรูทางดานการศึกษาพิเศษและบูรณาการ

วิชาการสูชุมชนแกบุคลากรในหนวยงานตางๆ 

 3) เพ่ือพัฒนาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหมีทักษะการเรียนรู และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถ

ดำรงชีวิตและอยูรวมกับสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 4) เปนศูนยสาธิตสำหรับนักศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  นักเรียน  นักศึกษา ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดทำโครงการงานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 

 2) จัดทำแผนการดำเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 

 3) จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะสำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,200,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. 1. จำนวน/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม ชุมชนและในทองถ่ินในจังหวัดใกลเคียง กิจกรรม 7 

   2. 2. จำนวนผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูปกครอง ที่เขารบัการพัฒนา คน 300 

   3. 3. จำนวนเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนาทักษะและฝกทักษะดานการเรียนรูในศูนยการศึกษา

พิเศษและในชมุชน 

คน 70 

เชิงคุณภาพ    

   1. 1. ผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ รอยละ 85 

   2. 2. เด็กที่มีความตองการพิเศษมีพัฒนาการดานการเรียนรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

   3. 3. ครู ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในการเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ 

รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. 1. ไตรมาสที ่1 (ต.ค.63 – ธ.ค.64) รอยละ 15 

   2. 2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64) รอยละ 32 

   3. 3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64) รอยละ 32 

   4. 4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64) รอยละ 22 

เชิงคาใชจาย   

   1. โครงการ บาท 1,200,000 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1)  มีการบริการจัดการศูนยการศึกษาพิเศษท่ีดี 

 2) จำนวนผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และนักศึกษา ท่ีเขารับการพัฒนาไดรับ

ความรูความเขาใจทางดานการศึกษาพิเศษ 

 3) จำนวนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทางดานการฝกทักษะ 

 4) จำนวนเด็กท่ีมีปญหาทางพัฒนาการ ปญหาทางการเรียนรู ไดรับการพัฒนา 

 5) เด็กพิเศษในชุมชนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต 

     ผลกระทบ (Impact)  

           เด็กพิเศษ ครู ผูปกครอง นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานการศึกษาพิเศษอยางตอเนื่อง 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร ใหบริการวชิาการแกชุมชนและเปนแบบอยางท่ีดีดานการศึกษาพิเศษ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
03

01
42

 

1. การบริหารจัดการงาน

ศูนยการศึกษาพิเศษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ วันที่ 1  เดือน 

ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง 

วันที่  30  เดือน  

กันยายน  พ.ศ. 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยการศึกษาพิเศษ 

คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา และ

สถานที่อ่ืนๆที่เก่ีายวของ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : วัสดุ 

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/

การเกษตร/งานบานงานเรือน 

ฯลฯ 

ใชสอย 

รายละเอียด : คาจางเหมา

บริการปรับปรุงอาคารภายใน 

ภายนอก หองเรียนและคา

ซอมแซมครุภัณฑประกันลิฟต  

ฯลฯ 

คาเดินทาง 

คาน้ำมัน 

คาที่พัก คาจางเหมารถ  

คาเบี้ยเลี้ยง/ คาที่พัก /คาเชา

รถ /คาเสื่อมรถ คาซอมบำรุง

รถ/คาเดินทาง/คาอาหาร

กลางวัน/คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม  สำหรับการไป

ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงานเปนตน  

คาตอบแทนวิทยากร 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250000 

บาท 

250,000.00 20,000.00 56,000.00 100,000.00 74,000.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
03

02
42

 

2. บริการวิชาการดาน

การศึกษาพิเศษสำหรับ

ผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา ผูปกครอง

และนักศึกษา ในชุมชน

และในทองถ่ินจังหวัด

ใกลเคียง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  

พ.ศ. 2563 ถึง วันที่  30  

เดือน  กันยายน  พ.ศ. 

2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยการศึกษาพิเศษ 

คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : วัสดุ 

เชน ซอง ปากกา สมุด 

กระดาษการด ปาย ฯลฯ  

- คาถายเอกสาร 

คาใชสอย  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

  

- คาอาหารกลางวัน 

คาเดินทาง 

คาน้ำมัน 

คาที่พัก คาจางเหมารถ  

คาเบี้ยเลี้ยง/ คาที่พัก /คาเชา

รถ /คาเสื่อมรถ คาซอมบำรุง

รถ/คาเดินทาง 

 

คาตอบแทน 

วิทยากร  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 370000 

บาท 

370,000.00 40,000.00 120,000.00 120,000.00 90,000.00 
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3. กิจกรรมการพัฒนา

ทักษะดานการเรียนการ

สอนสำหรับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษในศูนย

การศึกษาพิเศษและใน

ชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  

พ.ศ. 2563 ถึง วันที่  30  

เดือน  กันยายน พ.ศ.

2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยการศึกษาพิเศษ 

คณะครุศาสตร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : วัสดุ 

 รายละเอียด : คาวัสดุ  จัดซื้อ

วัสดุ เชน หมึกปริ้น กระดาษ 

100 ปอนด แฟม กระดาษสี 

หนังสือแบบเรียนพัฒนาดาน

การศึกษาพิเศษ  อุปกรณดาน

การศึกษาพิเศษ  โปรแกรม

พัฒนาบุคคลตองการพิเศษแต

ละประเภท วัสดุสื่อสำเร็จรูป 

ฯลฯ 

ตอบแทน 

รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 580000 

บาท 

580,000.00 67,500.00 174,500.00 174,500.00 163,500.00 

รวม 1,200,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การบริหารจัดการงานศูนยการศึกษา

พิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 85 รอยละ 1.00 1.00 3.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน/

กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 

ชุมชนและในทองถ่ินในจังหวัด

ใกลเคียง 

ครั้ง 1.00 1.00 3.00 2.00 

2. บริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ

สำหรับผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูปกครองและนักศึกษา ในชุมชน

และในทองถ่ินจังหวัดใกลเคียง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 7 กิจกรรม 1.00 2.00 2.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู บุคลากร

ไดรับบริการวิชาการ/การ

ฝกอบรมอยางตอเนื่องและมีความ

พึงพอใจฃ 

รอยละ 1.00 2.00 2.00 2.00 

3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะดานการ

เรยีนการสอนสำหรับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษในศูนยการศึกษาพิเศษ

และในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 85 รอยละ 2.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 2.00 3.00 3.00 3.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ อาจารย ดร.ก่ิงสร เกาะประเสริฐ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
2. ชือ่โครงการ สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธติปฐมวัย รหสัโครงการ 6402000003 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

แนวทางการพัฒนาท่ี : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมายท่ี : 2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอัตลักษณ สมรรถนะเปนเลิศ 

และสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลกั :  64105 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริม สนบัสนุน และการบรกิารการจัดการศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P401 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    แผนงาน :  P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 201 รอยละของบัณฑิตครุศาสตรท่ีเขาสูวิชาชีพครู (รอยละ 90), OKRs 202 จำนวน

บัณฑิตครุศาสตรท่ีประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน) 
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 203 จำนวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ : การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (1,476 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

15 ป โดยไมเสียคาใชจาย เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มศักยภาพและเปน

การลดคาใชจายของผูปกครอง และในปจจุบันโรงเรียนเปดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย-ปฐมวัย 3 

จำนวน 8 หองเรียน โดยจัดแนวการสอนแบบเตรียมความพรอม สอดแทรกนวตกรรมการจัดการเรียนการสอน

แบบโครงการ(Project Approach) การสอนแบบธรรมชาติ (Whole Lanquaqe Approach) และประยุกต

หลักการใชภาษาอังกฤษมาปรับใชในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันมากข้ึน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย 

 2) เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 3) เพ่ือใหผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 
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5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักเรียนปฐมวัยไดรับการสงเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง

พัฒนาการครบท้ัง 4 ดานจำนวน 217 คน 

 2) ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน รอยละ 100 

 3) ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ รอยละ 90 

 

6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามข้ันตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณประจำป พ.ศ.2564 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 613,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 217 

   2. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา คน 217 

   3. ผูปกครองนักเรียนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับชั้น 4 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักเรียนมีความพรอมทางสติปญญามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร รอยละ 100 

   2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน รอยละ 100 

   3. ผูปกครองนักเรียนสามารถลดคาใชจายในการจัดการศึกษา รอยละ 100 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย-ปฐมวัย 3 ตอคน ไมเกิน บาท 2,830 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผูปกครองสามารถลดคาใชจายการจัดการศึกษาตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
41

01
01

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 การ

จัดการเรยีนการสอน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/10/2563 ถึง 

วันที่ 30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : วัสดุ  

รายละเอียด :  งบเงินอุดหนุน 

  1.คาตอบแทน 

  2.คาใชสอยและวัสดุ เชน         

- คาวัสดุ/อุปกรณจัดการเรียนการ

สอน 

 คาวัสดุ/อุกปกรณสำนักงาน 

  คาวัสดุงานบานงานครัว 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 368,100 บาท 

(สามแสนหกหม่ืนแปดพันหนึ่ง

รอยบาทถวน) 

368,100.00 135,700.00 135,000.00 97,400.00 0.00 

10
41

01
01

02
44

 

2. กิจกรรมที่ 2 สนับสนุน

คาหนังสือเรียน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/10/2563 ถึง 

วันที่ 30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

รายละเอียด :  

1.จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก

นักเรียนปฐมวัย 

จำนวน 217 คน     คนละ 200 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43,400  บาท 

(สี่หม่ืนสามพันสี่รอยบาทถวน) 

43,400.00 0.00 0.00 43,400.00 0.00 

10
41

01
01

03
42

 

3. กิจกรรมที่ 3 สนับสนุน

คาอุปกรณการเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/10/2563 ถึง 

วันที่ 30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน

รายละเอียด : คาวัสดุ/อุปกรณ 

-ภาคเรียนที่ 2/2563                              

จำนวน 216 คน   คนละ 100 

บาท 

เปนเงิน  21,600 บาท 

-ภาคเรียนที่ 1/2564                                 

จำนวน 217 คน  คนละ 100 

บาท 

เปนเงิน 21,700 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43,300 บาท 

(สี่หม่ืนสามพันสามรอยบาทถวน) 

43,300.00 21,600.00 0.00 21,700.00 0.00 

10
41

01
01

04
44

 

4. กิจกรรมที่ 4 สนับสนุน

คาเครื่องแบบนักเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/10/2563 ถึง 

วันที่ 30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

รายละเอียด : -จัดซื้อเครื่องแบบ

นักเรียน จำนวน 217 คน  คนละ 

300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  65,100 บาท 

(หกหม่ืนหาพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

 

65,100.00 0.00 0.00 65,100.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
41

01
01

05
44

 

5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน ทัศนศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/10/2563 ถึง 

วันที่ 30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน

รายละเอียด : กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

กิจกรรมทัศนศึกษา   

  -คาจางเหมารถบัส จำนวน 2 

คัน คันละ 12,000 บาท รวม 

24,000 บาท   

  -คาอาหารกลางวัน  จำนวน159 

คน คนละ 60 บาท รวม 9,540 

บาท 

  -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 

ม้ือ จำนวน 159 คน คนละ 35 

บาท รวม 11,130 บาท 

  -คาวัสดุ จำนวน  17,930 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 62600 บาท 

62,600.00 0.00 0.00 0.00 62,600.00 

10
41

01
01

06
44

 

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน ทำบุญวัน

พระ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/10/2563 ถึง 

วันที่ 30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : กิจกรรมทำบุญ

วันพระ 

  -คาวัสดุน้ำมัน (รถบัส) จำนวน 

4 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท รวม

เงิน 4,000 บาท 

  -คาวัสดุน้ำมัน (รถตู) จำนวน 2 

ครั้ง ครั้งละ 400 บาท รวมเงิน  

800 บาท 

  -คาชุดไทยธรรม จำนวน 6 ครั้ง 

ครั้งละ 1,200 บาท  บาท  รวม

เงิน 7,200 บาท 

  -คาวัสดุ 18,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  30,500 บาท 

30,500.00 3,800.00 2,200.00 20,100.00 4,400.00 

รวม 613,000     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน

คาใชจายในการจัดการศึกษา 

คน 217.00 217.00 217.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน

สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 0.00 

2. กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนคาหนังสือ

เรียน 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวน

นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน

คาใชจายในการจัดการศึกษา 

คน 0.00 0.00 217.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครอง รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

นักเรียนสามารถลดคาใชจายใน

การจัดการศึกษา 

3. กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนคาอุปกรณการ

เรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน

คาใชจายในการจัดการศึกษา 

คน 217.00 0.00 217.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครอง

นักเรียนสามารถลดคาใชจายใน

การจัดการศึกษา 

รอยละ 100.00 0.00 100.00 0.00 

4. กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนคาเครื่องแบบ

นักเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน

คาใชจายในการจัดการศึกษา 

คน 0.00 0.00 217.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครอง

นักเรียนสามารถลดคาใชจายใน

การจัดการศึกษา 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ทัศนศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 

คน 0.00 0.00 0.00 217.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน

สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ทำบุญวันพระ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 

คน 217.00 217.00 217.00 217.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน

สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยภัทราวรรณ จันทรเนตร 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนประถมสาธติ 
2. ชือ่โครงการ สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนประถมสาธิต รหสัโครงการ 6403000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

แนวทางการพัฒนาท่ี : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมายท่ี : 2.2 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีเขาสูวิชาชีพไดรับการเสริม

สมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลกั : 64105 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริม สนบัสนุน และการบรกิารการจัดการศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P401 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    แผนงาน :  P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 201 รอยละของบัณฑิตครุศาสตรท่ีเขาสูวิชาชีพครู (รอยละ 90), OKRs 202 จำนวน

บัณฑิตครุศาสตรท่ีประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน), OKRs 203 จำนวนบคุลากรทาง

การศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 203 จำนวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ : การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (1,476 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีรัฐบาล

สนับสนุนเพ่ือเปนคาใชจาย 5 รายการ คือ คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คา

เครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ท้ังนี้โครงการดังกลาวนอกจากสะทอนใหเห็นถึง

ความตั้งใจจริงในการสงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาแลว ยังเปนโครงการท่ีชวยลดภาระคาใชจายของ

ผูปกครอง และเปดโอกาสใหเด็กไทยทุกคน ไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน 

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบองครวมในรูปแบบบูรณาการ ซ่ึงสามารถเรียนรูไดหลายลักษณะผานสื่อ 

วัสดุอุปกรณ การเรียน หนังสือเสริมประสบการณ ท่ีจะชวยใหนักเรียนเขาใจ  ในบทเรียนและมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคตามมาตรฐานของหลักสูตร ดังนั้นโรงเรียนจึงดำเนินโครงการเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 

และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน    

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
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 2) เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการศึกษา การสนับสนุนคาใชจายสำหรับรายการหนังสือเรียนเสริม

ประสบการณ อุปกรณการเรียนเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีภาครัฐใหการ

สนับสนุน 

 3) เพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายของผูปกครองนักเรียน ในดานหนังสือเรียนเสริมประสบการณ 

อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) จำนวนนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต จำนวน 461 คน 

 2) ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต จำนวน 461 คน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 ดำเนินการตามข้ันตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,920,100.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 461 

   2. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา คน 461 

   3. ผูปกครองนักเรียนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับชั้น 6 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักเรียนมีความพรอมทางสติปญญามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร รอยละ 100 

   2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน รอยละ 100 

   3. ผูปกครองนักเรียนสามารถลดคาใชจายในการจัดการศึกษา รอยละ 100 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้น ป.1 ตอคน ไมเกิน บาท 3,786 

   2. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้น ป.2 ตอคน ไมเกิน บาท 3,780 

   3. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้น ป.3 ตอคน ไมเกิน บาท 3,783 

   4. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้น ป.4 ตอคน ไมเกิน บาท 3,837 

   5. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้น ป.5 ตอคน ไมเกิน บาท 3,976 

   6. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ตอคน ไมเกิน บาท 3,989 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ

ประถมศึกษา 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผูปกครองสามารถลดคาใชจายการจัดการศึกษาตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 

     ผลลพัธ (Outcome)  

           นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
41

01
02

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 การ

บริหารจัดการเรียนการ

สอน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563 ถึงวันที่ 

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนประถมสาธิต 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย, คา

วัสดุ 

1. คาจางเหมาบริการ 

2. คาเชารถ/ยานพาหนะ 

3. คาถายเอกสาร 

4. คาเขาเลมเอกสาร, วารสาร, 

คูมือ, หลักสูตร และรายงานตาง ๆ 

5. คาวัสดุสำนักงาน 

6. คาวัสดุคอมพิวเตอร 

7. คาวัสดุกีฬา 

8. คาวัสดุการเกษตร 

9. คาวัสดุงานบานงานครัว 

10. คาวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 

11. คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา 

12. คาวัสดุสื่อการเรียนการสอน 

13. คาวัสดุซอมแซม 

14. คาวัสดุอ่ืน ๆ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 915,700 บาท 

915,700.00 200,000.00 250,000.00 250,000.00 215,700.00 

10
41

01
02

02
42

 

2. กิจกรรมที่ 2 การ

บริหารจัดการ พัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563 ถึงวันที่ 

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนประถมสาธิต 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาใชสอย, 

คาตอบแทน 

1. เบี้ยเลี้ยงไปราชการ 

2. คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

3. คาทางดวน 

4. คาบำรุงรักษายานพาหนะ 

5. คาลงทะเบียน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท 

22,000.00 6,000.00 5,500.00 5,500.00 5,000.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
41

01
02

03
44

 

3. กิจกรรมที่ 3 คา

หนังสือเรียน (เรียนฟรี 15 

ป อยางมีคุณภาพ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563 ถึงวันที่ 

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : จัดซือ้หนังสือ

เรียน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 368,800 บาท 

368,800.00 0.00 0.00 368,800.00 0.00 

10
41

01
02

04
44

 

4. กิจกรรมที่ 4 คา

อุปกรณการเรียน (เรียน

ฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563 ถึงวันที่ 

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : คาอุปกรณการ

เรียน คนละ 195 บาท/คน  

ภาคเรียนที่ 2/2563 = 90,090 

บาท 

ภาคเรียนที่ 1/2564 = 102,310 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 192,400 บาท 

192,400.00 90,090.00 0.00 102,310.00 0.00 

10
41

01
02

05
44

 

5. กิจกรรมที่ 5 คา

เครื่องแบบนักเรียน (เรียน

ฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563  ถึงวันที่ 

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : คาเครื่องแบบ

นักเรียน คนละ 360 บาท ตอคน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 184,300 บาท 

184,300.00 0.00 0.00 184,300.00 0.00 

10
41

01
02

06
44

 

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียนเขา

คายลูกเสือ - เนตรนารี 

สามัญ ระดับชั้น ป.4-6 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563  ถึงวันที่  

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : : คาใชสอย 

1. คาวิทยากร จำนวน 5 คนๆ ละ 

3 ชม. ๆ ละ 600 = 9,000 บาท 

2. คาอาหารนักเรียน จำนวน 217 

คน จำนวน 7 ม้ือ ๆ ละ 60 บาท 

= 91,140 บาท 

3. คาอาหารวางนักเรียน จำนวน 

217 คน จำนวน 5 ม้ือ ๆ ละ 35 

บาท = 37,975 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 138,115 บาท 

138,115.00 0.00 138,115.00 0.00 0.00 

10
41

01
02

07
44

 

7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

อบรมใหความรูเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   01/10/2563  ถึงวันที่  

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : : คาใชสอย 

1. คาวิทยากร จำนวน 1 คน 3 

ชม. ๆ ละ 600 บาท = 1,800 

บาท 

2. คาอาหารนักเรียน จำนวน 66 

คน จำนวน 1 ม้ือ ๆ ละ 65 บาท 

= 4,290 บาท 

3. คาอาหารวางนักเรียน จำนวน 

66 คน จำนวน 1 ม้ือ ๆ ละ 30 

บาท = 1,980 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,070 บาท  

8,070.00 8,070.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
41

01
02

08
44

 

8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

กิจกรรมคายวิทยาศาสตร 

ระดับชั้น ป.4-6 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563  ถึงวันที่  

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด :  : คาใชสอย 

1. คาวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ ละ 

3 ชม. ๆ ละ 600 บาท = 5,400 

บาท 

2. คาอาหารนักเรียน จำนวน 217 

คน จำนวน 1 ม้ือ ๆ ละ 65 บาท 

= 14,105 บาท 

3. คาอาหารวางนักเรียน จำนวน 

217 คน จำนวน 2 ม้ือ ๆ ละ 35 

บาท = 15,190 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34,695 บาท 

34,695.00 0.00 0.00 34,695.00 0.00 

10
41

01
02

09
44

 

9. กิจกรรมที ่9 กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ทัศนศึกษาเรียนรูนอก

สถานที่ ระดับชั้น ป.1-6 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563  ถึงวันที่ 

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด :  : คาใชสอย 

1. คาอาหารนักเรียน 466 คน 

จำนวน 1 ม้ือ ๆ ละ 60 บาท = 

27,960 บาท 

2. คาอาหารวางนักเรียน จำนวน 

466 คน จำนวน 2 ม้ือ ๆ ละ 30 

บาท = 27,960 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  56,020 บาท 

56,020.00 0.00 0.00 0.00 56,020.00 

รวม 1,920,100     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการเรียน

การสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยถาพ 

คน 461.00 461.00 465.00 465.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

2. กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

คน 461.00 461.00 465.00 465.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

3. กิจกรรมที่ 3 คาหนังสือเรียน (เรียน

ฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษา 

คน 0.00 0.00 465.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองนักเรียน

สามารถลดคาใชจายในการจัดการศึกษา 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

4. กิจกรรมที่ 4 คาอุปกรณการเรียน 

(เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษา 

คน 461.00 0.00 465.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองนักเรียน

สามารถลดคาใชจายในการจัดการศึกษา 

รอยละ 100.00 0.00 100.00 0.00 

5. กิจกรรมที่ 5 คาเครื่องแบบนักเรียน 

(เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษา 

คน 0.00 0.00 465.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองนักเรียน

สามารถลดคาใชจายในการจัดการศึกษา 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนเขาคายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ 

ระดับชั้น ป.4-6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

คน 217.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนอบรมใหความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

คน 66.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน กิจกรรมคายวิทยาศาสตร 

ระดับชั้น ป.4-6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

คน 0.00 0.00 217.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

9. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ทัศนศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ 

ระดับชั้น ป.1-6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการพัฒนาเต็มตามศกัยภาพ 

คน 0.00 0.00 0.00 465.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน มอนไธสง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธติมัธยม รหสัโครงการ 6404000004 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

แนวทางการพัฒนาท่ี : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมายท่ี : 2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอัตลักษณ สมรรถนะเปนเลิศ 

และสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลกั :  64105 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริม สนบัสนุน และการบรกิารการจัดการศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P401 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    แผนงาน :  P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 201 รอยละของบัณฑิตครุศาสตรท่ีเขาสูวิชาชีพครู (รอยละ 90), OKRs 202 จำนวน

บัณฑิตครุศาสตรท่ีประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 203 จำนวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ : การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (1,476 คน) 
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ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

3. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนสาธิตมัธยมตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานราชการ 

โรงเรียนจึงไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพ่ือวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนและติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอการบริหารราชการของ

โรงเรียน โดยมุงเนนใหการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหความสำคัญกับ

การสรางสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีเทาเทียมกัน ในทุกระดับและทุกระบบอยางมีคุณภาพและท่ัวถึงโดยมีกลไกของ

มหาวิทยาลัยเปนผูใหการสนับสนุน 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหนักเรียนเขาใหมและคงอยูไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

 2) เพ่ือผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามโครงการ 

 3) เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 

 4) เพ่ือสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

 5) เพ่ือยกระดับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  

 6) เพ่ือใหนักเรียนจบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

 7) เพ่ือใหนักเรียนสำเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา 
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5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและจบการศึกษา จำนวน   2 ระดับชั้น  

 2) นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการ จำนวน 6 ระดับชั้น 

 3) จำนวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา จำนวน 8 คน  

6. วิธีการดำเนินงาน  

 ดำเนินการตามข้ันตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 5,493,700.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนักเรียนทีไ่ดรับการสนับสนุนตามโครงการ คน 886 

   2. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรัยการอุดหนุนและชวยเหลือคาใชจายตามรายการที่ไดรับการ

สนับสนุน 

รอยละ 85 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับการอุดหนุนและการชวยเหลือคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน รอยละ 85 

   2. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา รอยละ 100 

เชิงเวลา   

   1. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด ระดับชั้น 2 

   2. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.1ตอคน:1ปงบประมาณ บาท 6,058 

   2. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.2ตอคน:1ปงบประมาณ บาท 6,171 

   3. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.3ตอคน:1ปงบประมาณ บาท 6,371 

   4. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรยีนชั้น ม.4ตอคน:1ปงบประมาณ บาท 7,094 

   5. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.5ตอคน:1ปงบประมาณ บาท 7,036 

   6. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.6ตอคน:1ปงบประมาณ บาท 6,874 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผูปกครองทุกระดับชั้นสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร จำนวน 2 ระดับชั้น 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
41

01
03

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 

สนบัสนุนการบริหาร

จัดการโรงเรียนสาธิต

มัธยม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใชสอย 

   รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

1.คาจางเหมาบริการ  

2.คาตำรา,วารสาร,คูมือ,นวนิยาย

,นิตยสาร    และหนังสือพิมพ 

3.คาวัสดุสำนักงาน  

4.คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย  

5.คาวัสดุกีฬา  

6.คาวัสดุการเกษตร  

7.คาวัสดุงานบานงานครัว  

8.คาวัสดุคอมพิวเตอร  

9.คาวัสดุการศึกษา  

10.คาวัสดุซอมแซม  

11.คาถายเอกสาร  

12.คาเขาเลมเอกสาร วารสาร คูมือ 

หลักสูตร และรายงานตาง ๆ  

13.วัสดุเวชภัณฑและยาหองพยาบาล  

14.คาลางอัดภาพ  

15.คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา 

16.วัสดุอ่ืน ๆ  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  2,913,100 บาท 

2,913,100.00 900,000.00 1,300,000.00 600,000.00 113,100.00 

10
41

01
03

02
42

 

2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอยและ

คาตอบแทน 

   รายละเอียด :  

1.เบี้ยเลี้ยงไปราชการ  

2.คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  

3.คาซอมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ  

4.คาเบี้ยเลี้ยงและที่พักไปราชการ 

5. คาทางดวน  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  110,000  บาท 

110,000.00 20,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 

10
41

01
03

03
44

 

3. กิจกรรมที่ 3 คา

อุปกรณการเรียนนโยบาย

เรียนฟรี 15 ปอยางมี

คุณภาพ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด :  

คาอุปกรณการเรียน นโยบายเรียนฟรี 

15 ปอยางมีคุณภาพ 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  364,000 บาท 

364,000.00 167,370.00 0.00 196,630.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
41

01
03

04
44

 

4. กิจกรรมที่ 4  คา

เครื่องแบบนักเรียน 

นโยบายเรียนฟรี 15 ป

อยางมีคุณภาพ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : 

 คาเครื่องแบบนักเรียน นโยบายเรียนฟรี 

15 ปอยางมีคุณภาพ 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 415,600 บาท 

 

415,600.00 0.00 0.00 415,600.00 0.00 

10
41

01
03

05
44

 

5. กิจกรรมที่ 5 คา

หนังสือเรียน นโยบาย

เรียนฟรี 15 ปอยางมี

คุณภาพ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด :  

คาหนังสือเรียน นโยบายเรียนฟรี 15 ป

อยางมีคุณภาพ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  932,600 บาท 

932,600.00 0.00 932,600.00 0.00 0.00 

10
41

01
03

06
44

 

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม

พัฒนาผูเรียนทัศนศกึษา

แหลงเรียนรูกรุง

รัตนโกสินทร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด :  

กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูกรุง

รัตนโกสินทร ชั้น ม.3 จำนวน 115 คน  

คาอาหาร 1 ม้ือๆละ 70 บาท/คน รวม 

8,050 บาท คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

2 ม้ือๆละ 20 บาท/คน รวม 4,600 บาท 

คาเชารถบัส 1 วันๆละ 3 คันๆละ 

12,000 บาท รวม 36,000 บาท   

รวมเงิน 48,650 บาท 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48,650 บาท 

48,650.00 0.00 48,650.00 0.00 0.00 

10
41

01
03

07
44

 

7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม

พัฒนาผูเรียนทัศนศึกษา

แหลงเรียนรูมรดกโลก 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด :  

กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูมรดก

โลก ชั้น ม.6 จำนวน 102 คน คาอาหาร 

5 ม้ือๆละ 71 บาท/คน รวม 36,210 

บาท คาต๋ัวรถไฟ 700 บาท/คน รวม 

71,400 บาท  รวมเงิน 107,610 บาท 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 107,610 บาท 

107,610.00 0.00 107,610.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
41

01
03

08
44

 

8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม

พัฒนาผูเรียนทัศนศึกษา

บูรพาศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด :  

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรพาศึกษา ชั้น ม.4 

จำนวน 117 คน  

คาอาหาร 5 ม้ือๆละ 71 บาท/คน รวม 

41,535 บาท คาเชารถบัส 3 วันๆละ 2 

คันๆละ 13,000 บาท รวม 78,000 บาท 

รวมเงิน 119,535 บาท 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 119,535 บาท 

119,535.00 0.00 119,535.00 0.00 0.00 

10
41

01
03

09
44

 

9. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรม

พัฒนาผูเรียนทัศนศึกษา

ภูมิศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด :  

กิจกรรมทัศนศึกษาภูมิศาสตรฯ  ชั้น ม.5 

จำนวน 98 คน  

คาอาหาร 5 ม้ือๆละ 71 บาท/คน รวม 

34,790 บาท คาเชารถบัส 3 วันๆละ 2 

คันๆละ 13,000 บาท รวม 78,000 บาท 

รวมเงิน 112,790 บาท 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 112,790 บาท 

112,790.00 0.00 112,790.00 0.00 0.00 

10
41

01
03

10
44

 

10. กิจกรรมที่ 10 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

วันคริสมาส 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด :  

กิจกรรมวันคริสมาส ชั้น ม.1 จำนวน 

188 คน  

คาอาหาร 1 ม้ือๆละ 59 บาท/คน รวม 

11,092 บาท คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม 2 ม้ือๆละ 20 บาท/คน รวม 

7,520 บาท        คาวิทยากร 1 คนๆละ 

4 ชม.ๆละ 500 บาท รวม 2,000 บาท     

รวมเงิน 20,612 บาท 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,612 บาท 

20,612.00 20,612.00 0.00 0.00 0.00 

10
41

01
03

11
44

 

11. กิจกรรมที่ 11 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

อบรมกฎหมาย ICT 

เบื้องตน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด :  

กิจกรรมอบรมกฎหมาย ICTเบื้องตน ชั้น 

ม.1จำนวน188คน  

คาอาหาร 1 ม้ือๆละ 59 บาท/คน รวม 

11,092 บาท คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม 2 ม้ือๆละ 20 บาท/คน รวม 

7,520 บาท  คาวิทยากร 1 คนๆละ 4 

ชม.ๆละ 500 บาท รวม 2,000 บาท 

รวมเงิน 20,612 บาท 

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,612 บาท 

20,612.00 0.00 20,612.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
41

01
03

12
44

 

12. กิจกรรมที่ 12 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเขา

คายพักแรมลูกเสือ-เนตร

นารี ม.3 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด :  

กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.3 จำนวน 115 คน  

คาอาหาร 6 ม้ือๆละ 70 บาท/คน รวม 

48,300 บาท คาต๋ัวรถไฟ 700 บาท/คน 

รวม 80,500 บาท รวมเงิน 128,800 

บาท 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 128,800 บาท 

128,800.00 0.00 128,800.00 0.00 0.00 

10
41

01
03

13
44

 

13. กิจกรรมที่ 13  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเขา

คายพักแรมลูกเสือ-เนตร

นารี ม.2 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด :  

กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.2 จำนวน 150 คน  

คาอาหาร 8 ม้ือๆละ 70 บาท/คน รวม 

84,000 บาท คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม 6 ม้ือๆละ 20 บาท/คน รวม 

18,000 บาท รวมเงิน 102,000 บาท 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 102,000 บาท 

102,000.00 0.00 0.00 102,000.00 0.00 

10
41

01
03

14
44

 

14. กิจกรรมที่ 14 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเขา

คายลูกเสือ - เนตรนารี 

ม.1 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

30/09/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด :  

กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.1 จำนวน 188 คน  

คาอาหาร 7 ม้ือๆละ 60 บาท/คน เปน

เงิน 78,960 บาท คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม 5 ม้ือๆละ 20 บาท/คน รวม 

18,831บาท รวมเงิน 97,791 บาท 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 97,791 บาท 

97,791.00 0.00 0.00 97,791.00 0.00 

รวม 5,493,700     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการบริหาร

จัดการโรงเรียนสาธิตมัธยม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุน 

คน 785.00 785.00 886.00 886.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนสำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรและจบการศึกษา 

2 ระดับชั้น 

คน 0.00 0.00 218.00 0.00 

2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่

ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

คน 8.00 8.00 8.00 8.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรเขารวม

โครงการในการพัฒนาศักยภาพ 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

3. กิจกรรมที่ 3 คาอุปกรณการเรียน

นโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุน 

คน 785.00 0.00 886.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ

ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด 

คน 785.00 0.00 886.00 0.00 

4. กิจกรรมที ่4  คาเครื่องแบบนักเรียน 

นโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุน 

คน 0.00 0.00 886.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ

ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด 

คน 0.00 0.00 886.00 0.00 

5. กิจกรรมที่ 5 คาหนังสือเรียน นโยบาย

เรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุน 

คน 0.00 886.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ

ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด 

คน 0.00 886.00 0.00 0.00 

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูกรุงรัตนโกสินทร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุน 

คน 0.00 115.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ

ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด 

คน 0.00 115.00 0.00 0.00 

7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูมรดกโลก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุน 

คน 0.00 102.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ

ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด 

คน 0.00 102.00 0.00 0.00 

8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ทัศนศึกษาบูรพาศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุน 

คน 0.00 117.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ

ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด 

คน 0.00 117.00 0.00 0.00 

9. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ทัศนศึกษาภูมิศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุน 

คน 0.00 98.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ

ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด 

คน 0.00 98.00 0.00 0.00 

10. กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

วันคริสมาส 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุน 

คน 188.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ

ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด 

คน 188.00 0.00 0.00 0.00 

11. กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

อบรมกฎหมาย ICT เบื้องตน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุน 

คน 0.00 188.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ

ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด 

คน 0.00 188.00 0.00 0.00 

12. กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ คน 0.00 115.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

เขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ไดรับการสนับสนุน 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ

ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด 

คน 0.00 115.00 0.00 0.00 

13. กิจกรรมที่ 13  กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุน 

คน 0.00 0.00 150.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ

ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด 

คน 0.00 0.00 150.00 0.00 

14. กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เขาคายลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุน 

คน 0.00 0.00 188.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ

ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด 

คน 0.00 0.00 188.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยปยะ มีอนันต 
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