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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร    

     รหัสโครงการ 6501000004 

 

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.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

แนวทางการพัฒนาท่ี : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมายท่ี : 2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอัตลักษณ สมรรถนะเปนเลิศ 

และสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ  

1. มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง 2.มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง เขมแข็ง 3.มีงานทำมีอาชีพ 4.เปนพลเมืองดี มี

ระเบียบวินัย และถายถอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัย เพ่ือเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 202 จำนวนบัณฑิตครุศาสตรท่ีประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน), 

        OKRs 203 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (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 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกำหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ นอกจากนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) ไดจัดทำองคประกอบและตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ ซ่ึงการดำเนินงาน

ประกันคุณภาพมีความจำเปนท่ีหนวยงานตองมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีจะทำใหการประกันคุณภาพมี

ประสิทธิภาพ ทำใหองคกร หนวยงานมีคุณภาพ นอกจากนั้นศักยภาพของบุคลากรถือเปนปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุด

ในการสรางความสามารถ ในการแขงขันและความยั่งยืนของคณะ เนื่องจากเปนปจจัยท่ีจะชวยใหคณาจารย

สามารถสรางผลงานวิชาการ ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสรางและจัดการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และนำไปสูการสรางบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพและมีคุณคาตอสังคม  

 ดังนั้น คณะครุศาสตร จึงไดจัดโครงการเสริมสรางเครือขายงานดานประกันคุณภาพการศึกษา การ

จัดการความรู (KM) เพ่ือพัฒนาและถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ โครงการการพัฒนาความรูและทักษะดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาครูเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ

ของนักศึกษาและกระตุนสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ PDCAไปใชในการ

พัฒนาคุณภาพ โครงการประเมินไขวระดับหลักสูตร เพ่ือเตรียมความพรอมสูการประกันคุณภาพ โครงการ

ถายทอดความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรของคณะครุศาสตร โครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดั 
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางเครือขายงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 

 2) เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของนักศึกษา และกระตุนสงเสริม

ใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ PDCA ไปใชในการพัฒนาคุณภาพ 

 3) เพ่ือการจัดการความรู KM ในการพัฒนาและถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ 

 4) เพ่ือการตรวจสอบ และเตรียมความพรอมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลกัสูตร  

 5) เพ่ือถายทอดความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรของคณะครุศาสตร 

 6) เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับระดับหลักสูตร  

 7) เพ่ือการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 8) เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร 

 2) นักศึกษาของคณะครุศาสตร   

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) โครงการเสริมสรางเครือขายงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 

 2) โครงการการพัฒนาความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนกัศึกษาครู 

 3) โครงการการจัดการความรู (KM) เพ่ือพัฒนาและถายทอดความรูสูการปฏิบัติ 

 4) โครงการประเมินไขวระดับหลักสูตร 

 5)โครงการถายทอดความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรคณะครุศาสตร 

 6) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

 7) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 

 8) โครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 210,040.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนเครือขาย เครือขาย 1 

   2. จำนวนผูเขารวม คน 250 

   3. องคความรูดานการจัดการความรู KM องค 1 

   4. จำนวนหลักสูตรที่ไดรับการประเมินไขว หลักสูตร 10 

19



ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

   5. จำนวนผูเขารวมการอบรม คน 50 

   6. จำนวนองคประกอบที่ผานเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร องคประกอบ 6 

   7. จำนวนแผนพัฒนาคุณภาพ QIP จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รอยละ 100 

   8. จำนวนองคประกอบที่ผานเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ องคประกอบ 6 

เชิงคุณภาพ    

   1. มีเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

   2. มีความรูและทักษะการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของนักศึกษา และสามารถนำไปใชประโยชนได

จริง 

รอยละ 100 

   3. มีผลงานจากการจัดการความรู KM เพ่ือเผยแพรของคณะครุศาสตร และสามารถนำไปใชประโยชนตอ

ยอดไดอยางเปนรูปธรรมองคกร 

รอยละ 85 

   4. หลักสูตรมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพและ มีความรูไปใชในการดำเนินงานประกันคุณภาพเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

   5. ผูเขารวมอบรม มีความรูไปใชในการดำเนินงานประกันคุณภาพเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

   6. หลักสูตรมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในระดับดี รอยละ 85 

   7. มีผลงานแผนพัฒนาคุณภาพ QIP จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา รอยละ 100 

   8. คณะมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในระดับดี องคประกอบ 3 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) ผูเขารวมไดรับความรูและมีเครือขายงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 

 2) เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของนักศึกษา 

 3) เพ่ือพัฒนาและถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ 

 4) เพ่ือถายทอดความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษากับบคุลากรในคณะครุศาสตร 

 5) เพ่ือการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 6) เพ่ือการตรวจสอบ และเตรียมความพรอมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ 

     ผลกระทบ (Impact)  

 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) ผูเขารวมไดรับความรูและมีเครือขายงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 

 2) เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของนักศึกษา 

 3) เพ่ือพัฒนาและถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ 

 4) เพ่ือถายทอดความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรในคณะครุศาสตร 

 5) เพ่ือการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 6) เพ่ือการตรวจสอบ และเตรียมความพรอมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

01
01

01
42

 

1. การเสริมสรางเครือขาย

งานดานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาเชาเหมารถ 2 

คันๆละ 2,500 บาท จำนวน 2 วัน 

จำนวนเงิน 10,000 บาท 

2.คาที่พัก 10 หองๆละ 1,700 บาท 

จำนวน 1 คืน จำนวนเงิน 17,000 

บาท 

3.คาที่พัก 1 หองๆละ 1,450 บาท 

จำนวน 1 คืน จำนวนเงิน 14,500 

บาท 

4.คาเบี้ยเลี้ยง 20 คนๆละ 240 บาท 

จำนวน 2 วัน จำนวนเงิน 9,600 

บาท 

5.คาเบี้ยเลี้ยง 1 คนๆละ 270 บาท 

จำนวน 2 วัน จำนวนเงิน 540 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38,590 บาท 

38,590.00 38,590.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

01
01

02
42

 

2. การพัฒนาความรูและ

ทักษะดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาแก

นักศึกษาครู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 2 

คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

จำนวนเงิน 3,600 บาท 

2.คาอาหารวาง 250 คนๆละ 6 

บาท จำนวน 1 ม้ือ จำนวนเงิน 

1,500 บาท 

3.คาวัสดุจัดกิจกรรม จำนวนเงิน 

5,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,100 บาท 

10,100.00 0.00 10,100.00 0.00 0.00 

10
21

01
01

03
42

 

3. การจัดการความรู (KM) 

เพ่ือพัฒนาและถายทอด

ความรูสูการปฏิบัติ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 8 

คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

จำนวนเงิน 28,800 บาท 

2.คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 

คนๆละ 35 บาท จำนวน 2 ม้ือ 

จำนวนเงิน 2,100 บาท 

3.คาอาหารกลางวัน 60 คนๆละ 70 

บาท จำนวน 1 ม้ือ จำนวนเงิน 

4,200 บาท 

4.คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 

คนๆละ 6 บาท จำนวน 2 ม้ือ 

จำนวนเงิน 360 บาท 

5.คาจางจัดทำไวนิล จำนวนเงิน 

3,000 บาท 

6.คาวัสดุ จำนวนเงิน 8,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 46,460 บาท 

46,460.00 0.00 10,460.00 36,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

01
01

04
42

 

4. การประเมินไขวระดับ

หลักสูตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 5 

คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

จำนวนเงิน 18,000 บาท 

2.คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 70 

คนๆละ 6 บาท จำนวน 2 ม้ือ 

จำนวนเงิน 840 บาท 

3.คาอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 70 

บาท จำนวน 1 ม้ือ จำนวนเงิน 

4,900 บาท 

4.คาวัสดุ จำนวนเงิน 3,000 บาท 

5.คาถายเอกสาร จำนวนเงิน 2,000 

บาท 

6.คาสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 

4,750 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,490 บาท 

33,490.00 0.00 0.00 33,490.00 0.00 

10
21

01
01

05
42

 

5. การถายทอดความรูดาน

งานประกันคุณภาพ

การศึกษาใหกับบุคลากรคณะ

ครุศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 5 

คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

จำนวนเงิน 18,000 บาท 

2.คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 70 

คนๆละ 6 บาท จำนวน 2 ม้ือ 

จำนวนเงิน 840 บาท 

3.คาอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 70 

บาท จำนวน 1 ม้ือ จำนวนเงิน 

4,900 บาท 

4.คาวัสดุ จำนวนเงิน 3,000 บาท 

5.คาถายเอกสาร จำนวนเงิน 2,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิน้ 28,740 บาท 

28,740.00 0.00 0.00 28,740.00 0.00 

10
21

01
01

06
42

 

6. การประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาอาหารวาง

และเครื่องด่ืม 70 คนๆละ 35 บาท 

จำนวน 2 ม้ือ จำนวนเงิน 4,900 

บาท 

2.คาอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 70 

บาท จำนวน 1 ม้ือ จำนวนเงิน 

4,900 บาท 

3.คาวัสดุ/คาถายเอกสาร จำนวน 

9,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,800 บาท 

18,800.00 0.00 0.00 0.00 18,800.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

01
01

07
42

 

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ 

(QIP) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 1 

คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

จำนวนเงิน 3,600 บาท 

2.คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 

คนๆละ 6 บาท จำนวน 2 ม้ือ 

จำนวนเงิน 360 บาท 

3.คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 60 

บาท จำนวน 1 ม้ือ จำนวนเงิน 

2,100 บาท 

4.คาวัสดุ จำนวน 5,000 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 11,060 บาท 

11,060.00 0.00 0.00 0.00 11,060.00 

10
21

01
01

08
42

 

8. การประเมินคุณภาพระดับ

คณะ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาอาหารวาง

และเครื่องด่ืม 70 คนๆละ 35 บาท 

จำนวน 2 ม้ือ จำนวนเงิน 4,900 

บาท 

2.คาอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 70 

บาท จำนวน 1 ม้ือ จำนวนเงิน 

4,900 บาท 

3.คาวัสดุ จำนวนเงิน 4,000 บาท 

4.คาถายเอกสาร จำนวนเงิน 9,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,800 บาท 

22,800.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00 

รวม 210,040.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การเสริมสรางเครือขายงานดาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. การพัฒนาความรูและทักษะดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 250 คน 0.00 250.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 100 รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

3. การจัดการความรู (KM) เพ่ือพัฒนา

และถายทอดความรูสูการปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

4. การประเมินไขวระดับหลักสูตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 10 รายการ 0.00 0.00 10.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. การถายทอดความรูดานงานประกัน

คุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรคณะครุ

ศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 6 รายการ 0.00 0.00 6.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

6. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 6 รายการ 0.00 0.00 0.00 6.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

แผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 100 รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 100 รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

8. การประเมินคุณภาพระดับคณะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 6 รายการ 0.00 0.00 0.00 6.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 3 รายการ 0.00 0.00 0.00 3.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูขวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะครุศาสตร        รหัสโครงการ 6501000009 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 1 ดานความม่ันคง 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education 

Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 

เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 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 

 

4. วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนใหสามารถดำเนินงานตามพันธกิจได

อยางครบถวน2.เพ่ือใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ3. เพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพ่ิมพูนทักษะและความรูจาก

การใชอุปกรณเพ่ือการเรียนการสอน 4. เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตรมีคุณภาพสูงข้ึน5.เพ่ือสนับสนุน

การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนและสามารถดำเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน6.เพ่ือใหการ

บริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาท่ีรวมถึงบุคคลภายนอกท่ีเขามารับบริการคณะครุศาสตร 

 2) เพ่ือปลูกฝงเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพครู 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดซ้ือ/ครุภัณฑและวัสดุพัฒนานักศึกษา  

26



 2) จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร  

 3) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและใหความรูแกนักศึกษาคณะครุศาสตร  

 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,815,360.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

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

เชิงปริมาณ   

   1. ระดับความพรอมของคณะครุศาสตรในการพัฒนาไปสูองคกรดิจิทัล ระบบ 2 

   2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของคณะครุศาสตรเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ระบบ 2 

เชิงคุณภาพ    

   1. ระดับความพรอมของคณะครุศาสตรในการพัฒนาไปสูองคกรดิจิทัล ระบบ 2 

   2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของคณะครุศาสตรเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ระบบ 2 

เชิงเวลา   

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษาคณะครุศาสตรเขารวมกิจกรรม จำนวน 250 คน  

     ผลกระทบ (Impact)  

           คณะครุศาสตรมีการบริหารมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ  

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของคณะครุศาสตรเปนไปดวยความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 2 ระบบ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

06
01

01
42

 

1. พัฒนาการบริหารจัดการ

คณะครุศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 28800 บาท 

คาใชสอย 225160 บาท 

คาวัสดุ 40000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 293960 

บาท 

293,960.00 30,000.00 200,000.00 40,000.00 23,960.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

06
01

02
31

 

2. ครุภัณฑมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ครภัุณฑ

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร  

350000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350000 

บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. คาครภัุณฑมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร ราคา 25000 

จำนวน 14 เครื่อง รวมเปน

เงิน 350,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

350,000.00 บาท 

350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

06
01

03
32

 

3. ครุภัณฑปรับปรุงฝาเพดาน

อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

สิ่งกอสราง 

   รายละเอียด : ครุภัณฑ

ปรับปรุงฝาเพดานอาคารศูนย

การศึกษาพิเศษ 

1,111,400 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 1,111400 

บาท 

1,111,400.00 1,111,400.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

06
01

04
42

 

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทยสำหรับ

นักศึกษาครู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

    

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

คาใชสอย 40900 บาท 

คาวัสดุ 11900 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60000 

บาท 

60,000.00 0.00 16,200.00 0.00 43,800.00 

รวม 1,815,360.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. พัฒนาการบริหารจัดการคณะครุ

ศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบ

บริหารจัดการคณะครุศาสตร 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

ของคณะครุศาสตรเปนไปดวย

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

รายการ 1.00 1.00 1.00 1.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

2. ครุภัณฑมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร 

ชึ้น 14.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. ครุภัณฑปรับปรุงฝาเพดานอาคารศูนย

การศึกษาพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ

ปรับปรุงฝาเพดานอาคารศูนย

การศึกษาพิเศษ 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทยสำหรับนักศึกษาครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 250.00 0.00 250.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ความรูความเขาใจจากการเขา

รวมกิจกรรมไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 85.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ  ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    

     รหัสโครงการ 6501000001 

 

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.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

แนวทางการพัฒนาท่ี : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมายท่ี : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหมีความเปน

มืออาชีพ 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 202 จำนวนบัณฑิตครุศาสตรท่ีประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน), 

        OKRs 203 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (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 (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา2545:1-2) คุณภาพทางการ

ศึกษาของผูเรียนข้ึนอยูกับคุณภาพของครูเปนสำคัญท่ีตองพัฒนาครูและวางแผนพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอยางเปนระบบเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะของความเปนครู ท้ังดาน 

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

จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพอ่ืน และกลุมพฤติกรรมท่ีถูกนำมาใชจะตองมีความสัมพันธ

สอดคลองกับภาระงานท่ีปฏิบัติในตำแหนงนั้นๆ(อนันต นามทองตน 2554:66-67) คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือนักศึกษาครูใหมีความรูความเขาใจในเทคนิค วิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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 2) เพ่ือพัฒนานักศึกษครูใหมีคุณลักษณะของครูในยุค Education 4.0 

 3) เพ่ือเสริมสรางยกระดับสถานศึกษาในพ้ืนท่ีใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการสำหรับครูมืออาชีพ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี 1 - 5 จำนวน 10 สาขาวิชา 

 2) ครูพ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศกในโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพจำนวน 109 โรงเรียน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาครู  

 2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 4) การศึกษาดูงานเพ่ือนำความรูมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

 5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,800,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที1่-5ไดรับการพัฒนา สาขาวิชา 10 

   2. โรงเรียนเครือขายไดรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู โรงเรียน 109 

   3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู หลักสูตร 11 

เชิงคุณภาพ    

   1. บัณฑิตคณะครุศาสตรที่เขาสูวิชาชีพคร ู รอยละ 95 

   2. บัณฑิตครุศาสตรที่ประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ คน 100 

   3. บัณฑิตคณะครุศาสตรที่มีงานทำภายใน1ป รอยละ 90 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 19 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 56 

   3. ไตรมาสที่ 3 รอยละ 10 

   4. ไตรมาสที่ 4 รอยละ 15 

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี1-5ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถท้ัง 10 สาขาวิชา 
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 2) คณะครุศาสตรสามารถจัดการเรียการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

     ผลกระทบ (Impact)  

          รอยละของบัณฑิตคณะครุศาสตรท่ีเขาสูวิชาชีพครู รอยละ 95  

 จำนวนบัณฑิตครุศาสตรท่ีประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ จำนวน 100 คน 

 รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทำภายใน1ป รอยละ 90 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับความรู และทักษะทางดานวิชาชีพสามารถนำความรูมาพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

01
01

01
42

 

1. ยกระดับการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดาน

การจัดการเรียนการสอน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 106200 บาท 

คาใชสอย 133167 บาท 

คาวัสดุ 41343 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 280710 บาท 

280,710.00 50,000.00 230,710.00 0.00 0.00 

10
31

01
01

02
42

 

2. ยกระดับการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดาน

สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 61000 บาท 

คาใชสอย 18372 บาท 

คาวัสดุ 25628 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 105000 บาท 

105,000.00 49,400.00 45,000.00 10,600.00 0.00 

10
31

01
01

03
42

 

3. ยกระดับการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดาน

ทักษะชีวิตและการคิดข้ันสูง 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 150100 บาท 

คาใชสอย 94882 บาท 

คาวัสดุ 71708 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 316690 บาท 

316,690.00 75,000.00 241,690.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

01
01

04
42

 

4. ยกระดับการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดาน

วิชาการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 98000 บาท 

คาใชสอย 237750 บาท 

คาวัสดุ 54550 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 390300 บาท 

390,300.00 87,200.00 284,600.00 0.00 18,500.00 

10
31

01
01

05
42

 

5. ยกระดับการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดาน

กิจการนักศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 252000 บาท 

คาใชสอย 346900 บาท 

คาวัสดุ 108400 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 707300 บาท 

707,300.00 85,700.00 205,100.00 161,520.00 254,980.00 

รวม 1,800,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. ยกระดับการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดานการจัดการเรียนการ

สอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 2.00 10.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 55.00 320.00 0.00 0.00 

2. ยกระดับการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดานสื่อและนวัตกรรม

การศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 3.00 2.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 60.00 50.00 30.00 0.00 

3. ยกระดับการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดานทักษะชีวิตและการคิด

ข้ันสูง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 3.00 10.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. ยกระดับการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดานวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 3.00 0.00 1.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผูไดรับ

การพัฒนา 

คน 200.00 500.00 0.00 40.00 

5. ยกระดับการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดานกิจการนักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 300.00 300.00 300.00 300.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก(คณะครุศาสตร)    

     รหัสโครงการ 6501000003 

 

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 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) 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. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65102 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชมุชนฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ประชาชนในชมุชนทองถ่ิน 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

หรือประกอบอาชีพอิสระ อาทิ นวดไทย ประกอบอาหาร หัตถกรรม โดยยึดหลักแนวคิด “จะไมแจกปลาแตจะ

สอนวิธีจับปลาใหแกประชาชน” เพ่ือใหผูมีรายไดนอยประกอบอาชีพ สรางรายได กาวพนขีดความยากจนตาม
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นโยบายของรัฐบาล และสอดคลองนโยบายเรงดวน (Agenda Based) ดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การ

ดำเนินการจะตองมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม มีอาชีพและมีรายได 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหประชาชนในชุมชนท่ีเขารวมโครงการมีรายไดสูงข้ึนและมีชีวิตท่ีดีข้ึนท้ังกายใจ สติปญญา 

อารมณและสังคม 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับมอบหมาย จำนวน 44 ครัวเรือน 

 1) ตำบลตรีณรงค อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง 

 2) ตำบลโผงเผง อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 

 3) อำเภอวิเศษไชยชาญหรืออำเภอสามโก จังหวัดอางทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) สถาบนัวิจัยและพัฒนา กำหนด ZONE พ้ืนท่ีเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได

ใหกับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดอยุธยาและอางทอง  

 2) คณะครุศาสตร สำรวจความตองการพัฒนากลุมเปาหมาย 40 ครัวเรือน 

 3) สถาบันวิจัยและพัฒนา สรางเครื่องมือวัดความสุขท้ังตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

 4) คณะครุศาสตร ดำเนินการออกแบบโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตามความตองการของ

กลุมเปาหมาย 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,100,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศรวมดำเนินการฯ (38 แหง) โครงการ 1 

   2. จำนวนครัวเรือนทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏเขาใหความรู และพัฒนาฯ ครัวเรือน 44 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน และ/หรือ ยกระดับรายไดครัวเรือน รอยละ 60 

   2. รอยละรายไดครัวเรือนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 15 

   3. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน 

รายวิชา 2 

เชิงเวลา   

   1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ไตรมาส 4 

เชิงคาใชจาย   

   1. คาใชจายในการพัฒนาตอครัวเรือน ครัวเรือน 25,000 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ประชาชนกลุมเปาหมาย 44 ครัวเรือนไดรับการพัฒนา 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ประชาชนกลุมเปาหมาย 44 ครัวเรือนไดรับการเรียนรู การพัฒนา การลดรายจายหรือการเพ่ิมรายได

ใหแกครัวเรือน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ประชาชนกลุมเปาหมาย 44 ครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน และ/หรือ ยกระดับ

รายไดครัวเรือน 

 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
01

01
42

 

1. ระยะตนน้ำ : สำรวจ

ปญหาความตองการของ

ชุมชนกลุมเปาหมาย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

36,600 บาท 

- คาตอบแทนผูใหขอมูล  

- คาตอบแทนคาวิทยากร  

คาใชสอย 33,000 บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยง 

- คาจางเหมารถ  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  

- คาอาหาร  

- คาถายเอกสาร  

คาวัสดุ 30,400 บาท 

- คาวัสดุอ่ืนๆ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

02
42

 

2. ระยะกลางน้ำ : โครงการ

อบรมเชงิปฏิบัติการ/กิจกรรม

พัฒนา/ประชุมกลุมฯ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-

31/03/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

86,400 บาท 

- คาตอบแทนวิทยากร  

คาใชสอย 192,240 บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยง  

- คาจางเหมารถตู  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  

- คาอาหาร  

- คาใชสอยอ่ืนๆ  

 

900,000.00 0.00 568,980.00 331,020.00 0.00 

 

 คาวัสดุ 621,360 บาท 

- คาวัสดุอ่ืน ๆ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
01

03
42

 

3. ระยะปลายน้ำ : จัดเวที 

การนำเสนอโครงการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-

30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

21,600 บาท 

- คาตอบแทนคาวิทยากร  

คาใชสอย 37,500 บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยง  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   

- คาอาหาร  

- คาจางเหมารถตู  

- คาปายไวนิลประชาสัมพันธ  

คาวัสดุ 40,900บาท 

-คาวัสดุอ่ืน ๆ   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

รวม 1,100,000     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. ระยะตนนำ้ : สำรวจปญหาความตองการ

ของชุมชนกลุมเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : ครัวเรือน

ที่เขารวมกิจกรรม 

คน 44 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม

ไดรับความรูหรือการพัฒนา 

คน 44 0 0 0 

2. ระยะกลางน้ำ : โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ/กิจกรรมพัฒนา/ประชุมกลุมฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0 44 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม

และไดความรูหรือการพัฒนา 

คน 0 44 0 0 

3. ระยะปลายน้ำ : จัดเวที การนำเสนอ

โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 0 44 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : จำนวน

ครัวเรอืนที่เขารวมกิจกรรม

ไดรับความรูหรือการพัฒนา 

คน 0 0 0 44 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ อาจารยเนตรนิภา เจียมศักดิ์ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร    

     รหัสโครงการ 6501000005 

 

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 : ไมมี 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) 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. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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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 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

มีภารกิจหลัก คือ การผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีการผลักดัน สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดผลท่ีเปน

รูปธรรมในการพัฒนาไปสูเปาหมายในการยกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและใหความสำคัญกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน การดำเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนโครงการท่ีมุงเนนนำนวัตกรรมทางการศึกษา 

ทรัพยากร ตลอดจนความรูความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไปชวยพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนท่ีเปดสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากนั้น ภายใตแผนงานโครงการ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบแผนดิน) กลยุทธ

ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ไดแก 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 

 2) เพ่ือพัฒนาเครือขายการเรียนรูหองเรียนในลักษณะโรงเรียน แหลงเรียนรูและชุมชนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 3) เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย การบริการวิชาการท่ีสามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปนรูปธรรม

ในการจัดการเรียนการสอน 
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5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 3) เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหบูรณาการกับการบริการวิชาการ งานวิจัย  

 2) จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิชาการพัฒนาทองถ่ิน 

 3) บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  

 4 ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ  

  4.1 ข้ันเตรียมการ : วางแผนการดำเนินงาน (Plan) 

   (1) ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 

   (2) ประชุมผูเก่ียวของ  

   (3) วางแผนกิจกรรมในโครงการ 

  4.2 ข้ันดำเนินการ : ลงมือปฏิบัติ (Do)  

  กิจกรรมท่ี 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเกมมิฟเคชันเพ่ือสงเสริมการคิดแกปญหา 

  กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมเกมและนันทนาการสำหรับเด็ก

ประถมศึกษา 

  กิจกรรมท่ี 3 การคัดกรองเด็กปฐมวัยท่ีมีความตองการพิเศษในชุมชน 

  กิจกรรมท่ี 4 สะเต็มศึกษา เพ่ือการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  กิจกรรมท่ี 5 คายพัฒนาทักษะการอานงานวิชาการภาษาอังกฤษ 

  กิจกรรมท่ี 6 คายการสงเสริมความพอเพียงตามศาสตรพระราชา 

  กิจกรรมท่ี 7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงงานอาชีพจากภูมิปญญาทองถ่ินสำหรับเด็ก

ระดับประถมศึกษา 

  กิจกรรมท่ี 8 คายสงเสริมการเรียนรูวรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียนโดยใชฐานการเรียนรู   

  กิจกรรมท่ี 9 อบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อและการเลนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย” 

  กิจกรรมท่ี 10 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะ

การแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน 

  4.3 ข้ันตรวจสอบประเมินผล : ตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

   (1) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  

  4.4 ข้ันสรปุและรายงานผล : การแกไขปรับปรังการทำงาน (Action)  

   (1) รายงานโครงการสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
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7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับงานวิจัย โครงการ 10 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา งานวิจัย รายวิชา 10 

   2. มีเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียน ประกอบดวยโรงเรียน แหลงเรียนรู และชุมชนที่มีศักยภาพ และ

สามารถดำเนินกิจกรรมเพ่ือแพรขยายองคความรูไดในวงกวาง เครือขายมีความพรอมที่มีความรวมมือดำเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

เครือขาย 5 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 10 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. จำนวนงบประมาณในการจัดโครงการ บาท 30,000 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) พัฒนาหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 

 2) พัฒนาเครือขายการเรียนรูหองเรียนในลักษณะโรงเรียน แหลงเรียนรูและชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3) พัฒนาผลงานวิจัย การบริการวิชาการท่ีสามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปนรูปธรรมใน

การจัดการเรียนการสอน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) มีหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 

 2) มีเครือขายการเรียนรูหองเรียนในลักษณะโรงเรียน แหลงเรียนรูและชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3) มีผลงานวิจัย การบริการวิชาการท่ีสามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปนรูปธรรมในการ

จัดการเรียนการสอน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           จำนวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา งานวิจัย 10 รายวิชา 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
01

01
42

 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเกม

มิฟเคชันเพ่ือสงเสริมการคิดแกปญหา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

10800 บาท 

คาใชสอย 12700 บาท 

คาวัสดุ 6500 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

02
42

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัด

กิจกรรมเกมและนันทนาการสำหรับ

เด็กประถมศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

14400 บาท 

คาใชสอย 14680 บาท 

คาวัสดุ 920 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

03
42

 

3. การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความ

ตองการพิเศษในชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

16800 บาท 

คาใชสอย 7320 บาท 

คาวัสดุ 5880 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

04
42

 

4. สะเต็มศึกษา เพ่ือการพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

7200 บาท 

คาใชสอย 16550 บาท 

คาวัสดุ 6250 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

05
42

 

5. คายพัฒนาทักษะการอานงาน

วิชาการภาษาอังกฤษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

10800 บาท 

คาใชสอย 15000 บาท 

คาวัสดุ 4200 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.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
01

06
42

 

6. คายการสงเสริมความพอเพียงตาม

ศาสตรพระราชา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

10800 บาท 

คาใชสอย 14300 บาท 

คาวัสดุ 4900 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

07
42

 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

โครงงานอาชีพจากภูมิปญญาทองถ่ิน

สำหรับเด็กระดับประถมศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

14400 บาท 

คาใชสอย 15200 บาท 

คาวัสดุ 400 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

08
42

 

8. คายสงเสริมการเรียนรูวรรณกรรม

คัดสรรในหนังสือเรียนโดยใชฐานการ

เรียนรู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

3600 บาท 

คาใชสอย 14500 บาท 

คาวัสดุ 11900 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

09
42

 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อและการ

เลนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

14400 บาท 

คาใชสอย 14200 บาท 

คาวัสดุ 1400 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

10
42

 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การ

พัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริม

ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร

ของนักเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

14400 บาท 

คาใชสอย 7200 บาท 

คาวัสดุ 8400 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

รวม 300,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเกมมิฟ

เคชันเพ่ือสงเสริมการคิดแกปญหา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 75 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัด

กิจกรรมเกมและนันทนาการสำหรับเด็ก

ประถมศกึษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 80 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

3. การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความ

ตองการพิเศษในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 61 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

4. สะเต็มศึกษา เพ่ือการพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 85 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

5. คายพัฒนาทักษะการอานงานวิชาการ

ภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 100 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

6. คายการสงเสริมความพอเพียงตาม

ศาสตรพระราชา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 100 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 1 0 0 0 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงงาน

อาชีพจากภูมิปญญาทองถ่ินสำหรับเด็ก

ระดับประถมศกึษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

8. คายสงเสริมการเรียนรูวรรณกรรมคัด

สรรในหนังสือเรียนโดยใชฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 122 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อและการเลน

เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 80 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

พัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริม

ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ

นักเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวชิาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ  ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงโรงเรียนในทองถ่ินตามเปาหมายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย    

     รหัสโครงการ 6501000006 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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.2564-2565) 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. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 109 จำนวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ (20 โรงเรียน) 

49



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. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับนวัตกรรมทางการศึกษา2. 

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา3. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) เพ่ิมข้ึน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1.จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาครู 2.จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.

 อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 4.จัดกิจกรรมคายพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนท่ี 5.

การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาครู  

 2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 4) จัดกิจกรรมคายพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนท่ี  

 5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 979,600.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครแูละบคุลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา คน 300 

   2. จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร คน 200 

   3. จำนวนนักเรียน คน 200 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพคร ู คน 100 

   2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ในโรงเรียนที่ไดรับการพัฒนาแตละรายวิชา รอยละ 50 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 5 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 85 
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ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

   3. ไตรมาสที่ 3 รอยละ 5 

   4. ไตรมาสที่ 4 รอยละ 5 

เชิงคาใชจาย   

   1. จำนวนกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา กิจกรรม 20 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาจำนวน 300 จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร 

200จำนวนนักเรยีน 200 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1จำนวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) 502ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ในโรงเรียนท่ีไดรบัการพัฒนา (รอยละ 50)3จำนวนบุคลากรทาง

การศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู (100 คน)  

     ผลลัพธ (Outcome)  

            พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับนวัตกรรมทางการศึกษาสามารถ

นำไปจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
02

01
42

 

1. มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงพัฒนา

โรงเรียนในทองถ่ินดานการจัดการ

เรียนการสอน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 52200 บาท 

คาใชสอย 61200 บาท 

คาวัสดุ 19600 บาท 

 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 133000 บาท 

133,000.00 30,000.00 103,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
02

02
42

 

2. มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงพัฒนา

โรงเรียนในทองถ่ินดานสื่อและ

นวัตกรรมการศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 21600 บาท 

คาใชสอย 15600 บาท 

คาวัสดุ 10800 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48000 บาท 

48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
02

03
42

 

3. มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงพัฒนา

โรงเรียนในทองถ่ินดานทักษะชีวิต

และการคิดข้ันสูง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 270000 บาท 

คาใชสอย 380294 บาท 

คาวัสดุ 148306 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 798600 บาท 

798,600.00 54,380.00 724,260.00 9,980.00 9,980.00 

รวม 979,600.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. มหาวทิยาลัยพ่ีเลี้ยงพัฒนาโรงเรียนใน

ทองถ่ินดานการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับ

การพัฒนา 

คน 30.00 90.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

2. มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงพัฒนาโรงเรียนใน

ทองถ่ินดานสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับ

การพัฒนา 

คน 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงพัฒนาโรงเรียนใน

ทองถ่ินดานทักษะชีวิตและการคิดข้ันสูง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับ

การพัฒนา 

คน 300.00 300.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับการเรียนรูดานการอาน การเขียน และการวิเคราะหของนักเรียนในระดับ

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

     รหัสโครงการ 6501000007 

 

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.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65105 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการ

เขียนและการวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 110 นักเรียนท่ีเขารวมโครงการสามารถอานออกเขียนไดเพ่ิมข้ึน (รอยละ 85) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวชิาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การอานออกเขียนไดเปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูของมนุษย และเปน

บันไดข้ันแรกสูการเรียนรูตางๆ โดยเฉพาะการเรียนรูท่ีจะมีสุขภาวะท่ีดี เพราะทักษะความรอบรูดานสุขภาวะ 

เปนอีกทักษะท่ีมีความสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอยางมีสุขภาวะท่ีดี ซ่ึงโรคท่ีเกิดข้ึนมาทุกวันนี้ 2 ใน 3 มา

จากโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรม โดยเฉพาะโรคไมติดตอเรื้อรัง รวมถึงการมีชีวิตท่ีมีสุขภาวะ ท้ังการรูเทาทันสื่อ

สังคมออนไลน สุขภาวะทางเพศท่ีเหมาะสม แตในปจจุบันยังมีนักเรียนท่ีมีปญหาอานไมออกและเขียนไมไดซ่ึง

สงผลตอความรอบรูดานสุขภาวะอยูอีกเปนจำนวนมาก จากผลการประเมิน PISA ป 2015 พบวานักเรียนไทย

อายุ 15 ป รอยละ 83 สอบตกวิชาการอานซ่ึงถือเปนปญหาสำคัญท่ีสะทอนใหเห็นถึงวิกฤติคุณภาพการศึกษา

ของประเทศ ดังนั้นแนวทางการแกไขสถานการณเหลานี้ก็คือ การทำใหเด็กไทยทุกคนท่ีอยูในระบบการศึกษา

เกิดการพัฒนาทักษะอานออกเขียนได อันเปนพ้ืนฐานและหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิต คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดตระหนักถึงปญหาเหลานี้จึงไดหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการ

อานออกเขียนไดและความรอบรูดานสุขภาวะเพ่ือเปนการพัฒนาการอานออกเขียนไดและความรอบรูทางสุข

ภาวะใหกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีบริการคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด

อางทอง 
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเปาหมายใหมีคุณภาพ           

 2) เพ่ือสรางนวัตกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนรูในการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 3) เพ่ือสงเสริมศักยภาพคณาจารย บุคลากร นักศึกษาในการทำงานในพ้ืนท่ี รวมกับชุมชนและ

สถานศึกษาในพ้ืนท่ีเปาหมาย    

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) โรงเรียนในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยง จำนวน 20 โรงเรียน  

 2) นักเรียนมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียน  

 2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 4) จัดกิจกรรมคายพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

 5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนโรงเรียนในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนา โรงเรียน 20 

   2. จำนวนครูในโรงเรียนมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง คน 200 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ในโรงเรียนที่ไดรับการพัฒนาผานเกณฑ รอยละ 50 

   2. จำนวนสื่อนวัตกรรมการอานและการเขียน ชิ้น 5 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 17 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 60 

   3. ไตรมาสที่ 3 รอยละ 23 

เชิงคาใชจาย   

   1. จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 5 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           โรงเรียนในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยง จำนวน 20 โรงเรียน  

 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) สถานศึกษาในพ้ืนท่ีเปาหมายใหมีคุณภาพ           

 2) มีวัตกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนรูในการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 

     ผลลัพธ (Outcome) 

           1) มีนวัตกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนรูในการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  

 2) คณาจารย บุคลากร นักศึกษามีศักยภาพในการทำงานในพ้ืนท่ี รวมกับชุมชนและสถานศึกษาใน

พ้ืนท่ีเปาหมาย    

 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

06
01

01
42

 

1. หรรษา พัฒนาการอานเขียน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 43200 บาท 

คาใชสอย 46100 บาท 

คาวัสดุ 46450 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 135750 

บาท 

135,750.00 32,600.00 40,050.00 63,100.00 0.00 

10
31

06
01

02
42

 

2. การพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบ

ปฏิสัมพันธเพ่ือพัฒนาทักษะ

การคิดเชิงคำนวณ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

47000 บาท 

คาวัสดุ 3000 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.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

06
01

03
42

 

3. พัฒนาทักษะการเรียนรูดาน

การอานออกเขียนได 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 28800 บาท 

คาใชสอย 42900 บาท 

คาวัสดุ 36700 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 108400 

บาท 

108,400.00 0.00 54,200.00 54,200.00 0.00 

10
31

06
01

04
42

 

4. แอนิเมชันเพ่ือการศึกษา

สงเสริมทักษะการคิดแกปญหา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

52500 บาท 

คาวัสดุ 3350 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55850 

บาท 

55,850.00 0.00 55,850.00 0.00 0.00 

10
31

06
01

05
42

 

5. การพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรูดานการอาน การเขียน 

และการวิเคราะหของนักเรียน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 43200 บาท 

คาใชสอย 100040 บาท 

คาวัสดุ 6760 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000 

บาท 

150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

รวม 500,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. หรรษา พัฒนาการอานเขียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 30 100 50 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 85 85 0 

2. การพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบปฏิสัมพันธ

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการ

จัดกิจกรรมพัฒนา 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสื่อ

นวัตกรรมการอานและการเขียน 

กิจกรรม 1 0 0 0 

3. พัฒนาทักษะการเรียนรูดานการอาน

ออกเขียนได 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 60 60 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 85 0 

4. แอนิเมชันเพ่ือการศึกษาสงเสริมทักษะ

การคิดแกปญหา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 100 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

5. การพัฒนานวตักรรมการเรียนรูดาน

การอาน การเขียน และการวิเคราะหของ

นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 30 30 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 85 85 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนครูใน

โรงเรียนขนาดเล็ก   รหัสโครงการ 6501000008 

 

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 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) 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. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65106 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสนับสนุน DLTV เพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนครู

ใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก  

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 111 จำนวนสื่อวีดิทัศนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุม

สาระตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยละไมนอยกวา (5 เรื่อง / 10 ตอน) 

 

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 

 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

ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนครูใน
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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 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนสื่อวีดิทัศนเพ่ือสนับสนุนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเลก็ของกลุมสาระตามหลักสูตรของ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รายการ 10 

เชงิคุณภาพ    

   1. รอยละผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปที่ผานมา รอยละ 10 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. จำนวนกิจกรรมตองบประมาณ บาท 50,000 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           วีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

10 รายการ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           โรงเรียนขนาดเล็กมีวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนครู 
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     ผลลัพธ (Outcome)  

           ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงข้ึนหลังจากไดรับการสนับสนุนวีดีทัศนประกอบการเรียน

การสอน 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

07
01

01
42

 

1. สื่อวีดิทัศนประกอบการเรียน

การสอนสำหรับโรงเรียนขนาด

เล็ก 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 450000 บาท 

คาวัสดุ 50000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500000 

บาท 

500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 

รวม 500,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. สื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนการสอน

สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ

วิดีทัศน 

รายการ 0 10 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียน

ขนาดเล็กสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปที่

ผานมา 

รอยละ 0 10 0 0 

       

 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง ศูนยการศึกษาพิเศษ 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ        รหัสโครงการ 6505000001 

 

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.2564-2565) 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. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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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 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กท่ีมีความบกพรองตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอยางท่ัวถึงโดยจัดต้ังศูนยการศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค  

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

ดำเนินการกิจกรรมหลายอยางในปงบประมาณ 2564 สามารถเปนศูนยสาธิตใหนักศึกษาไดมีความรูและเจต

คติท่ีดีในการดูแลชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการสอนเด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเปนแหลงบริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ ใหแกบุคลากรทาง

การศึกษาและการศึกษาพิเศษในทองถ่ินจังหวัดใกลเคียง และเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและผูปกครองไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ  ศูนยการศึกษาพิเศษเล็งเห็นวากิจกรรมท่ีไดกลาวมาขางตน เปนกิจกรรมท่ีเปนประโยชน 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นใน

ปงบประมาณ 2565 จึงไดดำเนินการจัดทำโครงการ การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ โดยมุงหวังวา ศูนย

การศึกษาพิเศษ จะเปนศูนยสาธิตการจัดการศึกษาพิเศษ แกนักศึกษา ครู และบุคลกรทางการศึกษาท่ี

เก่ียวของ และเปนการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1)  เพ่ือใหการบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2) เพ่ือพัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษใหเปนแหลงเผยแพรความรูทางดานการศึกษาพิเศษและบูรณาการ

วิชาการสูชุมชนแกบุคลากรในหนวยงานตางๆ 
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 3) เพ่ือพัฒนาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหมีทักษะการเรียนรู และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถ

ดำรงชีวิตและอยูรวมกับสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 4) เปนศูนยสาธิตสำหรับนักศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

5. กลุมเปาหมาย 

 เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  นักเรียน  นักศึกษา ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดทำโครงการงานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 

 2) จัดทำแผนการดำเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 

 3) จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะสำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    

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 ชุมชนและในทองถ่ินในจังหวัดใกลเคียงดานการศึกษาพิเศษ โครงการ 7 

   2. จำนวนผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูปกครอง ที่เขารับการพัฒนา คน 300 

   3. จำนวนเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนาทักษะและฝกทักษะดานการเรียนรูในศูนยการศึกษา

พิเศษและในชมุชน 

คน 70 

เชิงคุณภาพ    

   1. เขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ เปอรเช็น 85 

   2. เด็กที่มีความตองการพิเศษมีพัฒนาการดานการเรียนรูเพ่ิมข้ึน เปอรเช็น 85 

   3. ครู ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในการเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ 

เปอรเช็น 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เปอรเซ็น 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส เปอรเช็น 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) มีการบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษท่ีดี 

 2) จำนวนผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และนักศึกษา ท่ีเขารับการพัฒนาไดรับ

ความรูความเขาใจทางดานการศึกษาพิเศษ 

 3) จำนวนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทางดานการฝกทักษะ 
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 4) จำนวนเด็กท่ีมีปญหาทางพัฒนาการ ปญหาทางการเรียนรู ไดรับการพัฒนาเพ่ือเขาเรียนรวมได 

 5) เด็กพิเศษในชุมชนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต 

 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) การบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2) บุคลากรไดพัฒนาศักยภาพและสามารถนำความรูมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือกอใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 3) ศูนยการศึกษาพิเศษสามารถเปนแหลงเผยแพรความรูทางดานการศึกษาพิเศษใหแกชุมชนและ

หนวยงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4) เด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูทักษะตาง ๆ และมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึนและผูปกครองมีทักษะในการดูแลเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

 5) เด็กท่ีมีความตองการพิเศษสามารถดำรงชีวิตและอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข 

 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร ใหบริการวิชาการแกชุมชนและเปนแบบอยางท่ีดีดานการศึกษาพิเศษ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ แผนการปฏบิตังิาน 

 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
03

01
42

 

1. การบริหารจัดการงาน

ศูนยการศึกษาพิเศษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง

วันที่ 30 กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   ศูนยการศึกษาพิเศษ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน  

21,600 บาท  

   คาวิทยากร  6 คนๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ   600 บาท  

• คาใชสอย 198,400 บาท  

   คาที่พัก   

   คาอาหาร   

   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

   คาพาหนะ /คาบำรุงรักษา/คา

น้ำมัน/คาเชาเหมา        

   คาจางเหมาบริการปรับปรุง

ซอมแซมอาคารภายใน ภายนอก 

หองเรียน  

   คาซอมแซมครุภัณฑ  

• คาวัสดุ 80,000 บาท  

  - วัสดุจัดกิจกรรม /วัสดุสำนักงาน

  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300000 บาท 

300,000.00 40,000.00 120,000.00 90,000.00 50,000.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ แผนการปฏบิตังิาน 

 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
03

02
42

 

2. บริการวิชาการดาน

การศึกษาพิเศษสำหรับ

ผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา ผูปกครอง

และนักศึกษา ในชุมชนและ

ในทองถ่ินจังหวัดใกลเคียง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง

วันที่ 30 กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยการศึกษาพิเศษ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : งบดำเนินงาน :

  

• คาตอบแทน  200,000 บาท

  

   คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ   600 

บาท   

• คาใชสอย 100,000 บาท  

   คาที่พัก   

   คาอาหาร   

   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

  

   คาพาหนะ /คาบำรุงรักษา/คา

น้ำมัน/คาเชาเหมา        

• คาวัสดุ 100,000 บาท  

  - วัสดุจัดกิจกรรม   

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 400000 บาท 

400,000.00 80,000.00 120,000.00 100,000.00 100,000.00 

10
31

10
03

03
42

 

3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะ

ดานการเรียนการสอน

สำหรับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษในศูนยการศึกษาพิเศษ

และในชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 

30 กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยการศึกษาพิเศษ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : งบดำเนินงาน :

  

• คาตอบแทน  450,000 บาท

  

   คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ   600 

บาท   

   คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ  150 บาท

  

• คาใชสอย 30,000 บาท  

   คาที่พัก   

   คาอาหาร   

   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

  

   คาพาหนะ /คาบำรุงรักษา/คา

น้ำมัน/คาเชาเหมา        

• คาวัสดุ 20,000 บาท  

  - วัสดุจัดกิจกรรม   

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500000 บาท 

500,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 

รวม 1,200,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การบริหารจัดการงานศูนยการศึกษา

พิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 85 รอยละ 2 2 2 2 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 2 2 2 2 

2. บริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ

สำหรับผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูปกครองและนักศึกษา ในชุมชน

และในทองถ่ินจังหวัดใกลเคียง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 7 กิจกรรม 2 2 2 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 2 2 2 1 

3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะดานการ

เรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษในศูนยการศึกษาพิเศษ

และในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 85 รอยละ 3 3 3 3 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 3 3 3 3 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ อาจารย ดร.ก่ิงสร เกาะประเสริฐ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
2. ชื่อโครงการ โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย    

     รหัสโครงการ 6502000001 
 

ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที ่: ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏริปูประเทศ : ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
เป้าหมายที ่: 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 
แผนปฏบิตัริาชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65304 โครงการยกระดับและพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ผลผลิต/โครงการ :  P401 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    แผนงาน :  P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ตัวชีว้ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 
[  ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[  ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง  

[   ] ด้านการศึกษา    [   ] สะสมองค์ความรู้ ด้านวิจัย  
[   ] ด้านเศรษฐกิจ    [   ] ด้านบริการวิชาการ 
[   ] ด้านสังคม     [   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[   ] ด้านสิ่งแวดล้อม 
[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[   ] ด้านศาสตร์พระราชา 

    [  ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
[   ] ด้านวิจัย 
[   ] ด้านบรกิารวิชาการ   
[   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน   

 
3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเป็น
การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และในปัจจุบันโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย-ปฐมวัย 3 
จำนวน 8 ห้องเรียน โดยจัดแนวการสอนแบบเตรียมความพร้อม สอดแทรกนวตกรรมการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงการ(Project Approach) การสอนแบบธรรมชาติ (Whole Lanquaqe Approach) และประยุกต์
หลักการใช้ภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันมากข้ึน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

2) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3) เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านจำนวน 221 คน 

2) ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100 
3) ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ  ร้อยละ 90 
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6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564  ถึง วันที่ 30/09/2565    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 619,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 

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

เชิงปริมาณ   
   1. 1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 221 
   2. 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับชั้น 4 
เชิงคุณภาพ    

   1. 1. นักเรียนมีความพร้อมทางสติปัญญามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 100 
   2. 2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ร้อยละ 100 
   3. 3. ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ร้อยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. 1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 85 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   1. 1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัยต่อคน ไม่เกิน บาท 2,518 
   2. 2. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 1 ต่อคน ไม่เกิน บาท 2,782 
   3. 3. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 2 ต่อคน ไม่เกิน บาท 2,995 
   4. 4. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 3 ต่อคน ไม่เกิน บาท 2,995 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  
     ผลผลติ (Output)  
           นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการจัดการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ผลกระทบ (Impact)  
           ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 
     ผลลัพธ ์(Outcome)  
           นักเรยีนสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
01

01
42

 

1. สนับสนุนการบริหาร
จัดการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2564  ถึง 
วันที่ 30/09/2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

วัสดุ 
   รายละเอียด :  1.ค่าตอบแทน 
 2.ค่าใช้สอยและวัสดุ เช่น 
    - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์จัดการเรียน
การสอน 
    - ค่าวัสดุ/อุกปกรณ์สำนักงาน 
    - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 371,500 บาท 
(สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 
 

371,500.00 135,700.00 135,000.00 100,800.00 0.00 

10
41

01
01

02
42

 

2. ค่าหนังสือเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2564  ถึง 
วันที่ 30/09/2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าหนังสือ
เรียน นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ  
จำนวน 221 คน คนละ 200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,200  บาท 
(สี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
 
 

44,200.00 0.00 0.00 0.00 44,200.00 

10
41

01
01

03
42

 

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่าง
มีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2564  ถึง 
วันที่ 30/09/2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
-ภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 
216 คน คนละ 100 บาท 
เป็นเงิน  21,600 บาท 
-ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 
221 คน  คนละ 100 บาท 
เป็นเงิน 22,100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,700 บาท 
(สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 

43,700.00 21,600.00 0.00 0.00 22,100.00 

10
41

01
01

04
42

 

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่าง
มีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2564  ถึง 
วันที่ 30/09/2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

วัสดุ 
   รายละเอียด : -จัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน  
จำนวน 221 คน  คนละ 300 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  66,300 บาท 
(หกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 

66,300.00 0.00 0.00 0.00 66,300.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
01

05
42

 

5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทัศนศึกษาตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง (อ2/อ3) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2564  ถึง 
วันที่ 30/09/2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทัศนศึกษาตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง (อ2/อ3) 
- ค่าอาหาร จำนวน 115 คนๆละ 
1 มื้อๆละ 60 บาท เป็นเงิน 
6,900 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 115 คนๆละ 2 มื้อๆละ 
35 บาท เป็นเงิน 8,050 บาท 
- ค่าเช่ารถบัส 1 วันๆละ 2 คันๆ
ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 
บาท 
-ค่าวัสดุ 8,830 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,780 บาท 
(สี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) 
 

47,780.00 0.00 0.00 0.00 47,780.00 
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6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทัศนศึกษาตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง (อ.1) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2564  ถึง 
วันที่ 30/09/2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทัศนศึกษาตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง (อ.1) 
- ค่าอาหาร จำนวน 54 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 60 บาท จำนวน 3,240 
บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 54 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท จำนวน 3,780 บาท 
- ค่าบำรุงรถบัส 1 คันๆ ละ 
1,000 บาท 
- ค่าน้ำมัน 1 คันๆ ละ 1,000 
บาท 
- ค่าวิทยากร 1 คน 3 ชั่วโมงๆละ 
600 บาท จำนวน 1,800 บาท 
- ค่าวัสดุ 5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,820 บาท 
หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยย่ีสิบบาท
ถ้วน) 
 
 

15,820.00 0.00 0.00 0.00 15,820.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
01

07
42

 

7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทำบุญวันพระ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2564  ถึง 
วันที่ 30/09/2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทำบุญวันพระ 
-ค่าวัสดุน้ำมัน (รถบัส) จำนวน 4 
ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท รวมเงิน 
4,000 บาท 
-ค่าวัสดุน้ำมัน (รถตู้) จำนวน 2 
ครั้ง ครั้งละ 400 บาท รวมเป็น
เงิน 800 บาท 
-ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 6 ครั้ง 
ครั้งละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 
7,200 บาท   
-ค่าวัสดุ 18,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  30,500 บาท 
สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน 
 
 

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

รวม 619,800.00     

 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2564 ป ี2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน
สาธิตปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

คน 221.00 221.00 217.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
นักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 0.00 

2. ค่าหนังสือเรียน นโยบายเรียนฟรี 15 
ปีอย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ระดับชั้น 0.00 0.00 0.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
นักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

3. ค่าอุปกรณ์การเรียนนโยบายเรียนฟรี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ระดับชั้น 4.00 0.00 0.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
นักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 100.00 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2564 ป ี2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน นโยบายเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ระดับชั้น 0.00 0.00 0.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
นักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาตาม
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (อ2/อ3) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

ระดับชั้น 0.00 0.00 0.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาตาม
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (อ.1) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

ระดับชั้น 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำบุญวันพระ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

ระดับชั้น 4.00 4.00 4.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ   จันทร์เนตร์ 
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โครงการแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนประถมสาธิต 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนประถมสาธิต    

     รหัสโครงการ 6503000001 
 

ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที ่: ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏริปูประเทศ : ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายที ่: 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 
แผนปฏบิตัริาชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65304 โครงการยกระดับและพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ผลผลิต/โครงการ :  P401 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    แผนงาน :  P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ตัวชีว้ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 
[  ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[  ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง  

[   ] ด้านการศึกษา    [   ] สะสมองค์ความรู้ ด้านวิจัย  
[   ] ด้านเศรษฐกิจ    [   ] ด้านบริการวิชาการ 
[   ] ด้านสังคม     [   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[   ] ด้านสิ่งแวดล้อม 
[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[   ] ด้านศาสตร์พระราชา 

    [  ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
[   ] ด้านวิจัย 
[   ] ด้านบริการวิชาการ   
[   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน   

 
3. หลักการและเหตุผล 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่รัฐบาลสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 5 รายการ คือ ค่าบริหารการจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการประจำทุกปีที่รัฐบาลสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับนักเรียนทุกคน และสะท้อนให้เห็นถึงความ
ตั้งใจจริงในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว ยังเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคน ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โครงการนี้ในทุก
ปีที่ผ่านมาได้ช่วยสนับสนุนในด้านการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง โรงเรียนประถม
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ื อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบองค์รวม ในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้หลายลักษณะผ่านสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ การเรียนหนังสือเสริมประสบการณ์ ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ ในบทเรียนและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตร ดังนั้นโรงเรียนจึงดำเนินโครงการ เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามหลักสูตร 

2) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษา การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียนเสริม
ประสบการณ์ อุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน 
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3) เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน ในด้านหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) จำนวนนักเรยีนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 453 คน 

2) จำนวนผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 
453 คน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,775,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนยนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน คน 453 
เชิงคุณภาพ    
   1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 85 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผุ้เรียน ระดับชั้น ป. 1 ไม่เกิน บาท/คน 2,401 
   2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป. 2 ไม่เกิน บาท/คน 2,395 
   3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป.3 ไม่เกิน บาท/คน 2,398 
   4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป.4 ไม่เกิน บาท/คน 2,452 
   5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป. 5 ไม่เกิน บาท/คน 2,591 
   6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป. 6 ไม่เกิน บาท/คน 2,604 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  
     ผลผลติ (Output)  
           สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
ประถมศึกษา 
     ผลกระทบ (Impact)  
           ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 
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     ผลลัพธ ์(Outcome)  
           นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
 
12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
02

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
เรียนการสอน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย , 
ค่าวัสดุ 
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 
2. ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ 
3. ค่าถ่ายเอกสาร 
4. ค่าเข้าเล่มเอกสาร, วารสาร, 
คู่มือ. หลักสูตร และรายงาน
ต่างๆ 
5. ค่าวัสดุสำนักงาน 
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
7. ค่าวัสดุกีฬา 
8. ค่าวัสดุการเกษตร 
9. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
10. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 
11. ค่าวัสดุเผยแพร่และ
โฆษณา 
12. ค่าวัสดุสื่อการเรียนการ
สอน 
13. ค่าวัสดุซ่อมแซม 
14. ค่าวัสดุการศึกษา 
15. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 
16. ค่าวัสดุอื่น ๆ 
17. ค่าลงทะเบียน 
18. ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 
19. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 
20. ค่าทางด่วน 
21. ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 876,900 
บาท 

876,900.00 160,000.00 295,000.00 295,000.00 126,900.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
02

03
44

 

2. กิจกรรมที่ 2 ค่าอุปกรณ์การ
เรียน (เรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 
195 บาท/คน 
ภาคเรียนที่ 2/2564 = 
88,335 บาท  
ภาคเรียนที่ 1/2565 = 
91,765 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,100 
บาท 

180,100.00 88,335.00 0.00 91,765.00 0.00 

10
41

01
02

04
44

 

3. กิจกรรมที่ 3 ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน (เรียนฟรี 15 ปี อย่าง
มีคุณภาพ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : เงินอุดหนุน  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาค
เรียนที่ 2/2564 คนละ 360 
บาท/คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 164,900 
บาท  

164,900.00 0.00 0.00 164,900.00 0.00 

10
41

01
02

05
44

 

4. กิจกรรมที่ 4 ค่าจัดซื้อ
หนังสือเรียน (เรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 
ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2565 = 
332,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 332,000 
บาท 

332,000.00 0.00 0.00 332,000.00 0.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
02

06
42

 

5. กิจกรรมที่ 5 ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตร
นารี สามัญ ระดับชั้น ป. 4-6 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วนัที่ 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 
ค่าใช้สอย 
1. ค่าวิทยากร จำนวน 5 คน 
ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 
= 9,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
จำนวน 213 คน จำนวน 7 มื้อ 
ๆ ละ 60 บาท = 89,460 
บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
นักเรียน จำนวน 213 คน 
จำนวน 5 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
= 37,275 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,735 
บาท 

135,735.00 0.00 135,735.00 0.00 0.00 

10
41

01
02

07
42

 

6. กิจกรรมที่ 6 ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมอบรมการใช้
อินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างสรรค์
งานกราฟฟิก สำหรับนักเรียน
ระดับชั้น ป.6 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 
ค่าตอบแทน 
ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 
1 คน 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 
= 1,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 

10
41

01
02

08
42

 

7. กิจกรรมที่ 7 ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ป. 4-6 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 
ค่าตอบแทน 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
จำนวน 3 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ 
ละ 600 บาท = 5,400 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
จำนวน 213 คน จำนวน 1 มื้อ 
ๆ ละ 60 บาท = 12,780 
บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
นักเรียน จำนวน 213 คน 
จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
= 7,455 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,635 
บาท  

25,635.00 0.00 0.00 25,635.00 0.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
02

09
42

 

8. กิจกรรมที่ 8 ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่ ระดับชั้น ป. 1 - 6 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : เงินอุดหนุน  
ค่าใช้สอย 
1. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
จำนวน 453 คน จำนวน 1 มื้อ 
ๆ ละ 60 บาท = 27,180 
บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
นักเรียน จำนวน 453 คน 
จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
= 15,855 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถ/
ยานพาหนะ = 15,395 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,430 
บาท 

58,430.00 0.00 0.00 0.00 58,430.00 

รวม 1,775,500.00     

 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2564 ป ี2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการเรียนการ
สอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

คน 453.00 453.00 445.00 445.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

2. กิจกรรมที่ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
(เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ 

คน 453.00 0.00 445.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ 

ร้อยละ 100.00 0.00 100.00 0.00 

3. กิจกรรมที่ 3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
(เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ 

คน 0.00 0.00 445.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

4. กิจกรรมที่ 4 ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน 
(เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ 

คน 0.00 0.00 445.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2564 ป ี2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

5. กิจกรรมที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - 
เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป. 4-6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 213.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

6. กิจกรรมที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน กิจกรรมอบรมการใช้
อินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างสรรค์งานกราฟฟิก 
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 78.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

7. กิจกรรมที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4-6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 213.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

8. กิจกรรมที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา
เรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้น ป. 1 - 6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 453.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม 
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตมัธยม   

     รหัสโครงการ 6504000001 

ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที ่: ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏริปูประเทศ : ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายที ่: 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 
แผนปฏบิตัริาชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65304 โครงการยกระดับและพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ผลผลิต/โครงการ :  P401 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    แผนงาน :  P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ตัวชีว้ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 
[  ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[  ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง  

[   ] ด้านการศึกษา    [   ] สะสมองค์ความรู้ ด้านวิจัย  
[   ] ด้านเศรษฐกิจ    [   ] ด้านบริการวิชาการ 
[   ] ด้านสังคม     [   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[   ] ด้านสิ่งแวดล้อม 
[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[   ] ด้านศาสตร์พระราชา 

    [  ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
[   ] ด้านวิจัย 
[   ] ด้านบริการวิชาการ   
[   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน   

 
3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตมัธยมตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ 
โรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพ่ือวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนและติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารราชการของ
โรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความสำคัญกับ
การสร้างสวัสดิการพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกัน  ในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงโดยมีกลไกของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้นักเรียนเข้าใหม่และคงอยู่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ  

2) เพ่ือผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามโครงการ  
3) เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  
4) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  
5) เพ่ือยกระดับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  
6) เพ่ือให้นักเรียนจบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) เพ่ือให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและจบการศึกษา จำนวน 2 ระดับชั้น 

2) นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ จำนวน 6 ระดับชั้น 
3) บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาในด้านจัดการเรียนการสอน  

 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 5,542,700.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 791 
   2. ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รัยการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ
สนับสนุน 

ร้อยละ 85 

เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 85 
   2. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด ระดับชั้น 2 
   2. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 85 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   1. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.1 ต่อคน:1ปีงบประมาณ บาท 6,058 
   2. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.2 ต่อคน:1ปีงบประมาณ บาท 6,171 
   3. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.3 ต่อคน:1ปีงบประมาณ บาท 6,246 
   4. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.4 ต่อคน:1ปีงบประมาณ บาท 7,094 
   5. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.5 ต่อคน:1ปีงบประมาณ บาท 7,036 
   6. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.6 ต่อคน:1ปีงบประมาณ บาท 6,874 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  
     ผลผลติ (Output)  
           นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการจัดการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ผลกระทบ (Impact)  
             ผู้ปกครองทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 
     ผลลัพธ ์(Outcome)  
           นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร จำนวน 2 ระดับชั้ 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
03

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนสาธิตมัธยม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ต.ค. 64 - ก.ย.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าจ้างเหมาบริการ  
2.ค่าตำรา,วารสาร,คู่มือ,นวนิยาย
,นิตยสาร    และหนังสือพิมพ์ 
3.ค่าวัสดุสำนักงาน  
4.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  
5.ค่าวัสดุกีฬา  
6.ค่าวัสดุการเกษตร  
7.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
8.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
9.ค่าวัสดุการศึกษา  
10.ค่าวัสดุซ่อมแซม  
11.ค่าถ่ายเอกสาร  
12.ค่าเข้าเล่มเอกสาร วารสาร คู่มือ  
หลักสูตร และรายงานต่าง ๆ  
13.วัสดุเวชภัณฑ์และยาห้องพยาบาล  
14.ค่าล้างอัดภาพ  
15.ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา 
16. ค่าจ้างสอนอาจารย์พิเศษ 
17. ค่าซ่อมแซมอื่นๆ 
18.วัสดุอื่น  
ตอบแทน,ใช้สอย 
รายละเอียด : 1.เบี้ยเลี้ยงไปราชการ  
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
3.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ  
4.ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักไปราชการ 
5. ค่าทางด่วน 
6. ค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3069800 บาท 

3,069,800.00 900,000.00 1,200,000.00 800,000.00 169,800.00 

10
41

01
03

03
44

 

2. กิจกรรมที่ 3 ค่า
อุปกรณ์การเรียนนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ต.ค.64-ก.ย.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าอุปกรณ์การเรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 369,900 บาท 

369,900.00 195,710.00 0.00 174,190.00 0.00 

88



รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
03

04
44

 

3. กิจกรรมที่ 4  ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ต.ค.64-ก.ย.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 407,100 บาท 

407,100.00 0.00 0.00 407,100.00 0.00 

10
41

01
03

05
44

 

4. กิจกรรมที่ 5 ค่า
หนังสือเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ต.ค.64-ก.ย.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าหนังสือเรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 925,800 บาท 

925,800.00 0.00 925,800.00 0.00 0.00 

10
41

01
03

06
42

 

5. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านภาษา
และวัฒนธรรมตะวันตก 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ต.ค.64-ธ.ค.64 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร จำนวน 145 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 60 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 
145 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท 
• ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร 1 คน 4 ชั่วโมงๆละ 500 
บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,050 บาท 

15,050.00 15,050.00 0.00 0.00 0.00 

10
41

01
03

07
42

 

6. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอบรม
กฎหมาย ICT เบื้องต้น 
ระดับชั้น ม.1 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.65-มี.ค.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร จำนวน 145 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 60 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 
145 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท 
• ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมงๆละ 500 
บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,050 บาท 

16,050.00 0.00 16,050.00 0.00 0.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
03

08
42

 

7. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ตามรอยเมือง
โบราณ ม.1 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.65-มี.ค.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร จำนวน 145 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 80 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 
145 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 
- ค่าเข้าชมวังโบราณและค่าจักรยาน 
จำนวน 145 คนๆละ 200 บาท 
- ค่าเช่ารถบัส 1 วันๆละ 4 คันๆละ 
13,400 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,900 บาท 

108,900.00 0.00 108,900.00 0.00 0.00 

10
41

01
03

09
42

 

8. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
กรุงศรีอยุธยา ระดับชั้น 
ม.2 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.65-มี.ค.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร จำนวน 188 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 80 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 
188 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 
- ค่าเช่ารถสองแถว 1 วันๆละ 10 คันๆ
ละ 2,000 บาท 
• ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 5 ชั่วโมงๆละ 
300 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,340 บาท 

58,340.00 0.00 58,340.00 0.00 0.00 

10
41

01
03

10
42

 

9. กิจกรรมที่ 10 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้กรุง
รัตนโกสินทร์ ระดับชั้น ม.
3 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.65-มี.ค.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร จำนวน 148 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 80 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 
148 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 50 บาท  
- ค่าเช่ารถบัส 1 วันๆละ 3 คันๆละ 
13,400 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 
148 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท  
- ค่าเช่ารถบัส 1 วันๆละ 3 คันๆละ 
13,400 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,840 บาท 

66,840.00 0.00 66,840.00 0.00 0.00 

10
41

01
03

11
42

 

10. กิจกรรมที่ 11 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี ระดับชั้น ม.1 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย.65-มิ.ย.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร จำนวน 145 คนๆละ 7 
มื้อๆละ 60 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 
145 คนๆละ 7 มื้อๆละ 30 บาท 
- ค่าอุปกรณ์สำหรับสร้างค่ายลูกเสือ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,350 บาท 

93,350.00 0.00 0.00 93,350.00 0.00 

90



รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
03

12
42

 

11. กิจกรรมที่ 12 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี ระดับชั้น ม.2 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย.65-มิ.ย.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย 
- ค่าบริการการจัดกิจกรรมรวม
ค่าอาหารและค่าที่พัก จำนวน 188 
คนๆละ 410 บาท  
- ค่าเหมาจ่ายรถบัสจำนวน 3 คันๆละ 
24,000 บาท      
- ค่าเหมาจ่ายรถตู้ จำนวน 1 คันๆละ 
10,000 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,080 บาท 

159,080.00 0.00 0.00 159,080.00 0.00 

10
41

01
03

13
42

 

12. กิจกรรมที่ 13 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี ระดับชั้น ม.3 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.65-มี.ค.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย 
- ค่าบริการการจัดกิจกรรมรวม
ค่าอาหาร ที่พัก และทัศนศึกษา 
จำนวน 148 คนๆละ 1,200 บาท  
- ค่าต๋ัวรถไฟ 148 คนๆละ 500 บาท 
- ค่าอุปกรณ์สำหรับสร้างค่ายลูกเสือ 
890 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 252,490 บาท 

252,490.00 0.00 252,490.00 0.00 0.00 

รวม 5,542,700.00     

 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2564 ป ี2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมัธยม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 791.00 791.00 770.00 770.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ
จบการศึกษา 2 ระดับชั้น 

คน 0.00 0.00 241.00 0.00 

2. กิจกรรมที่ 3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 791.00 0.00 770.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ
ที่กำหนด 

คน 791.00 0.00 770.00 0.00 

3. กิจกรรมที่ 4  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 0.00 770.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ
ที่กำหนด 

คน 0.00 0.00 770.00 0.00 

4. กิจกรรมที่ 5 ค่าหนังสือเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 770.00 0.00 0.00 

91



กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2564 ป ี2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ
ที่กำหนด 

คน 0.00 770.00 0.00 0.00 

5. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 145.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

6. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อบรมกฎหมาย ICT เบื้องต้น ระดับชั้น 
ม.1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 145.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

7. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามรอยเมือง
โบราณ ม.1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 145.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

8. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้กรุงศรีอยุธยา ระดับชั้น ม.2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 188.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

9. กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุงรัตนโกสินทร์ 
ระดับชั้น ม.3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 148.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

10. กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับชั้น ม.1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 0.00 145.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมมากข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

11. กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับชั้น ม.2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 0.00 188.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมมากข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

12. กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับชั้น ม.3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 148.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2564 ป ี2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมมากข้ึน 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปิยะ     มีอนันต์ 
 

93


	1 คคศ
	1_6501000004 ok
	2_6501000009 ok
	6501000001ย ok
	6501000003ย ok
	6501000005ย ok
	6501000006ย ok
	6501000007ย ok
	6501000008ย ok
	6505000001การศึกษาพิเศษ ok

	2 ปฐมวัย
	3 ประถม
	4 มัธยม

