
 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 



 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับการเปนครูมืออาชีพ    

     รหัสโครงการ 6601000006 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรบัการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66104 โครงการยกระดับและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคม 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), 

                 KRs 102 รอยละความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 109 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา (850 คน) 

KPI:BB 110 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม (1,015 คน) 

KPI:BB 111 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู (4,045 คน) 

KPI:BB 112 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำ และ หรือ ศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ

การศึกษา (รอยละ 85) 

KPI:BB 113 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (รอยละ 85) 
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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 

 ตามท่ีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ในปการศึกษา 2566 ประกอบดวย 10  สาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาใหมแตละคนมีภูมิหลังและความรูจาก

สถานศึกษาเดิมท่ีแตกตางกัน กอนท่ีจะเริ่มเรียนในภาคการศึกษาแรกนักศึกษาจึงควรไดรับการปรับพ้ืนฐานความรูใน

รายวิชาของแตละสาขาวิชา  และเตรียมความพรอมในเรื่องของการเตรียมตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา คณะครุ

ศาสตรไดเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาวจึงไดจัดโครงการการเตรียมความพรอมและปรับพ้ืนฐานการเรียนของ

นักศึกษาใหมของคณะครุศาสตร ประจำปการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูใหแกนศึกษา

ใหมในวิชารายวิชาพ้ืนฐานของแตละสาขาวิชา และทักษะตางๆ ท่ีจำเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูในแตละสาขาวิชา

เฉพาะ และเพ่ือใหนักศึกษาใหมไดเตรียมความพรอมในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย  

         นอกจากนี้คณะครุศาสตรไดเล็งเหน็ความสำคัญของการแขงขันเพ่ือสอบบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยโครงสรางของการสอบ ประกอบไปดวยภาค ก ความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) แบงเปน

เปน ความสามารถในการคิดวิเคราะห 100 คะแนน ทักษะภาษาอังกฤษเปน 50 คะแนน และความรูและลักษณะการ

เปนขาราชการท่ีดีอีก 50 คะแนน และยังมีการสอบ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเปนปรับพ้ืนฐานและเตรียมความพรอมสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2566 

2) เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการสอบบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากร 
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5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี 1 จำนวน 10 สาขาวิชา 

2) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี 4 และ 5 จำนวน 10 สาขาวิชา 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) จัดอบรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร 

2) จัดกิจกรรมใหความรูกับนักศึกษาคณะครุศาสตร 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 530,080.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ผูเขารับการอบรม สาขา 10 

เชิงคุณภาพ    

   1. จัดอบรมนักศึกษาคณะครุศาสตร สาขา 10 

   2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 40 

   2. ไตรมาสที่ 3 รอยละ 60 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           1) นักศึกษาข้ันปท่ี 1 คณะครุศาสตรมีพ้ืนฐานในการเรียนมากยิ่งข้ึน 

2) นักศึกษามีความรู ความเขาใจในเนื้อหาท่ีใชในการสอบบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) รอยละของนักศึกษาใหมมีความรูพรอมในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รอยละ 80 

2) รอยยละของบัณฑิตท่ีมีงานทำภายใน 1 ปรอยละ 80 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) นักศึกษาข้ันปท่ี 1 คณะครุศาสตร ปการศึกษา 2566 มีพ้ืนฐานความรูและมีความพรอมในการเรียนมากข้ึน 

2) นักศึกษามีความพรอมในการสอบบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

03
01

01
42

 

1. การพัฒนาความรูความสามารถ

ทั่วไป และมาตรฐานความรูและ

ประสบการณวิชาชีพสำหรับ

นักศึกษาครุศาสตรเพ่ือการเตรียม

สอบบรรจุขาราชการครู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 36,000 บาท 

2.คาใชสอย 275,000 บาท 

3.คาวัสดุ 20,080 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 331,080 บาท 

331,080.00 0.00 331,080.00 0.00 0.00 

10
21

03
01

02
42

 

2. การเตรียมความพรอมและปรับ

พ้ืนฐานการเรียนของนักศึกษาใหม

ของคณะครุศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 72,000 บาท 

2.คาใชสอย 77,000 บาท 

3.คาวัสดุ 50,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 199,000 บาท 

199,000.00 0.00 0.00 199,000.00 0.00 

รวม 530,080.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การพัฒนาความรูความสามารถทั่วไป 

และมาตรฐานความรูและประสบการณ

วิชาชพีสำหรับนักศึกษาครุศาสตรเพ่ือการ

เตรียมสอบบรรจุขาราชการครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับ

การพัฒนา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. การเตรียมความพรอมและปรับพ้ืนฐาน

การเรียนของนักศึกษาใหมของคณะครุ

ศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับ

การพัฒนา 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

  

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ    รหสัโครงการ 6601000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนตามบริบท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน),  

       KRs 102 รอยละความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  ไมมี 

    

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [ X ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [ X ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 
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[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 โครงการบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนกับการบริการวิชาการ การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงคใหนักศึกษาคณะครุศาสตรในแตละ

หลักสูตรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความสำคัญ คุณลักษณะ และประเภทของการบูรณาการเรียนการสอน กับการ

บริการวิชาการ การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีแนวทางตามกระบวนการ ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดการเรยีนการสอนโดยแบงกระบวนการจัดการเรียนการสอนออกเปน 4 ข้ันตอน คือ  

1) เตรียมการเรียนการสอนและเตรียมผูสอน 2) การเรียนรูในชั้นเรียน 3) การเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน และ  

4) การวัดและประเมินผล 

2. กระบวนการบริการวิชาการแกชุมชน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการบูรณาการรายวิชาท่ีเรียนลงสูชุมชนและทองถ่ิน 

2) เพ่ือพัฒนาเครือขายการเรียนรูหองเรียนในลักษณะโรงเรียน แหงเรียนรูและชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย การบริการวิชาการท่ีสามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปนรูปธรรมในการ

จัดการเรียนการสอน 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

3) เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิชาการพัฒนาทองถ่ิน 

2) บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการวิจัย โครงการ 10 

เชิงคุณภาพ    

1. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา งานวิจัย รายวิชา 10 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 10 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. จำนวนงบประมาณในการจัดกิจกรรม บาท 30,000 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           1) พัฒนาหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 

2) พัฒนาผลงานวิจัย การบริการวิชาการท่ีสามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปนรูปธรรมในการ

จัดการเรียนการสอน 

     ผลกระทบ (Impact)   

           1) มีหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 

2) มีผลงานวิจัย การบริการวิชาการท่ีสามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปนรูปธรรมในการจัดการ

เรียนการสอน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           จำนวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา งานวิจัย 10 รายวิชา 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
01

01
42

 

1. ศิลปะเพ่ือเสริมสรางเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 14,000 บาท 

3. คาวัสดุ 8,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
01

02
42

 

2. คายบูรณาการกิจกรรมเกม

และนันทนาการสำหรับเด็ก

ประถมศกึษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 14,000 บาท 

3.คาวัสดุ 8,800 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

19



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
01

03
42

 

3. การจัดคายวิทยาศาสตรเพ่ือ

พัฒนาทักษะการใชตัวเลขใน

ชีวิตประจำวัน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 13,840 บาท 

3.คาวัสดุ 8,960 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
01

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษากับ

การประยุกตใชทุนทาง

วัฒนธรรมเชิงสหวิทยาการใน

พ้ืนที่ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 19,800 บาท 

3.คาวัสดุ 3,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

09
01

05
42

 

5. คายสงเสริมการเรียนรู

วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือโดย

ใชฐานการเรียนรู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 3,600 บาท 

2.คาใชสอย 14,700 บาท 

3.คาวัสดุ 11,700 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

09
01

06
42

 

6. สื่อและการเลนเพ่ือพัฒนา

เด็กปฐมวัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 12,600 บาท 

3.คาวัสดุ 3,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
01

07
42

 

7. คายพัฒนาทักษะการออก

เสียงภาษาอังกฤษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 10,800 บาท 

2.คาใชสอย 15,000 บาท 

3.คาวัสดุ 4,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
01

08
42

 

8. คายเพ่ือเสริมสรางทักษะการ

คิดเชิงคำนวณดวยกิจกรรมเกม

เปนฐาน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยกร 10,800 บาท 

2.คาใชสอย 12,100 บาท 

3.คาวัสดุ 7,100 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
01

09
42

 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ กลวิธี

มวย : มวยไทยสายพลศกึษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

คาวัสดุ 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

09
01

10
42

 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

การใชโปรแกรมสำเร็จรูป 

GeoGebra ในการจัดการเรียนรู

วิชาคณิตศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวัสดุ 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

รวม 300,000.00     

 

 

 

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. ศิลปะเพ่ือเสริมสรางเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 0.00 50.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

2. คายบูรณาการกิจกรรมเกมและ

นันทนาการสำหรับเด็กประถมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 0.00 100.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

3. การจัดคายวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนา

ทักษะการใชตัวเลขในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 0.00 80.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

4. อบรมเชงิปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษากับการ

ประยุกตใชทุนทางวัฒนธรรมเชิงสห

วิทยาการในพ้ืนที่ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 35.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

5. คายสงเสริมการเรยีนรูวรรณกรรม

คัดสรรในหนังสือโดยใชฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 100.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

6. สื่อและการเลนเพ่ือพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 0.00 60.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

รายการ 0.00 1.00 0.00 85.00 

7. คายพัฒนาทักษะการออกเสียง

ภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 100.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

8. คายเพ่ือเสริมสรางทักษะการคิดเชิง

คำนวณดวยกิจกรรมเกมเปนฐาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 0.00 80.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ กลวิธีมวย : 

มวยไทยสายพลศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

 

 

 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช

โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ในการ

จัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ 

    ทางดานการศึกษาในศตวรรษท่ี 21   รหัสโครงการ 6601000002 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66103 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะครูและบัณฑิตครูสูความเปนเลิศ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), 

                 KRs 102 รอยละความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 101 จำนวนอาจารยของครุศาสตรไดรับการ re-skill up-skill and new-skill (รอยละ 100) 

KPI:BB 102 รอยละของนักศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑรายชั้นปตามท่ีมาตรฐานท่ีครุสภากำหนด (รอยละ 95) 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 
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[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานเปนฐาน (Teachers and 

Educational Personnel Enhancement by Holding Responsibilities and Functional Areas as Majors : 

TEPE) เปนการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารผานระบบเครือขาย 

อินเทอรเน็ต เนนการพัฒนา โดยการเรียนดวยตนเอง (Self-Learning) สามารถเขาถึงองค ความรู ตางๆ  ไดทุก 

สถานท่ีทุกเวลา 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจในเทคนิค วิธีการ รูปแบบการจัดการ

เรียนรูท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

2) เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะครูของครูดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

3) เพ่ือพัฒนาครูใหมีคุณลักษณะของครูในยุค Education 4.0 

4) เพ่ือเสริมสรางยกระดับสถานศึกษาในพ้ืนท่ีใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการสำหรับครูมืออาชีพ 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี 1-5 จำนวน 10 สาขาวชิา 

2) ครูพ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศกในโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ จำนวน 120 โรงเรียน 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาครู  

2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  

4) การศึกษาดูงานเพ่ือนำความรูมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

    

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
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9. งบประมาณโครงการ 966,020.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่ 1-5 ไดรับการพัฒนา สาขาวิชา 10 

   2. อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู สาขาวิชา 10 

   3. โรงเรียนเครือขายไดรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู โรงเรียน 120 

เชิงคุณภาพ    

   1. บัณฑิตคณะครุศาสตรที่เขาสูวิชาชีพคร ู รอยละ 95 

   2. บัณฑิตครุศาสตรประกอบอาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ รอยละ 95 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 20 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 60 

   3. ไตรมาสที่ 3 รอยละ 10 

   4. ไตรมาสที่ 4 รอยละ 10 

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

          1) จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา จำนวน 100 คน 

   2) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี1-5ไดรับการพัฒนา จำนวน 10 สาขาวิชา 

   3) โรงเรียนเครือขายไดรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู รอยละ 100 

  4) อาจารยของคณะครุศาสตรไดรับการพัฒนา re-skill up-skill and new-skill ไมนอยกวา (รอยละ 100) 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) รอยละของบัณฑิตคณะครุศาสตรท่ีเขาสูวิชาครู รอยละ 90 

2) จำนวนบัณฑิตครุศาสตรท่ีประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ รอยละ 90 

3) จำนวนคณาจารยคณะครุศาสตรไดรับการพัฒนา re-skill up-skill and new-skill ไมนอยกวา (รอยละ 100) 

 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษา และคณาจารยคณะครุศาสตร ไดรับความรู และทักษะทางดานวิชาชีพสามารถนำความรูมาพัฒนา

ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

10
01

01
42

 

1. การพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 

21 โดยใชแหลงเรียนรูวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 3,600 บาท 

2.คาใชสอย 26,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

02
42

 

2. การพัฒนาทักษะกระบวนการ

คิดเพ่ือเสริมสรางแนวทางในการ

จัดการเรียนรูสำหรับครูการศึกษา

พิเศษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 11,200 บาท 

3.คาวัสดุ 4,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

03
42

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะ

อาชีพเพ่ือพัฒนาเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 4,200 บาท 

3.คาวัสดุ 6,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

10
31

10
01

04
42

 

4. การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร

แบบผสมผสาน (Blended 

Learing) โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 16,800 บาท 

3.คาวัสดุ 6,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

10
01

05
42

 

5. การวัดและประเมินผลการ

เรียนรูคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 7,840 บาท 

3.คาวัสดุ 7,760 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

06
42

 

6. ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี

ความสุข 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 13,400 บาท 

3.คาวัสดุ 2,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

10
01

07
42

 

7. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

กิริยามารยาท และเทคนิคการ

สื่อสารที่เหมาะสมสำหรับครู

ประถม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 9,300 บาท 

3.คาวัสดุ 6,300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

08
42

 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 4.0 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 11,760 บาท 

3.คาวัสดุ 3,840 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

09
42

 

9. การพัฒนาความสามารถในการ

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรภายใต

บริบทการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 5,320 บาท 

3.คาวัสดุ 10,280 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

10
42

 

10. การพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 

21 โดยใชแหลงเรียนรูวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 3,600 บาท 

2.คาใชสอย 26,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

11
42

 

11. สงเสริมวิถีชีวิตตามศาสตร

พระราชาสูการพัฒนานักศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 17,360 บาท 

3.คาวสัดุ 3,240 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท 

35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

12
42

 

12. สงเสริมภาวะผูนำทาง

การศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา

สังคมศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 4,200 บาท 

3.คาวัสดุ 5,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,400 บาท 

16,400.00 0.00 16,400.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

10
01

13
42

 

13. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ครูสาขาสังคมศึกษาเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาแบบ

บูรณาการ ใหสอดคลองการศึกษา 

4.0 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาใชสอย 

53,220 บาท 

2.คาวัสดุ 1,780 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท 

55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

14
42

 

14. การเสริมสรางแรงจูงใจในการ

เรียนการสอนและวรรคคดีไทย ณ 

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 3,600 บาท 

2.คาใชสอย 27,440 บาท 

3.คาวัสดุ 960 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท 

32,000.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

15
42

 

15. การเสริมสรางบุคลิกภาพและ

การสื่อสารสำหรับครู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 4,340 บาท 

3.คาวัสดุ 18,460 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

16
42

 

16. การสรางสื่อเพ่ือนำเสนอ

สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทย

โดยใชโปรแกรม Canva 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 3,780 บาท 

3.คาวัสดุ 9,020 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

10
31

10
01

17
42

 

17. การจัดการเรียนการสอนระดับ

ปฐมวัย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 13,300 บาท 

3.คาวัสดุ 9,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

18
42

 

18. การพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรูฐานสมรรถนะสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 5,980 บาท 

3.คาวัสดุ 16,820 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

10
01

19
42

 

19. การสงเสริมสุขภาวะเด็ก

ปฐมวัยผานกิจกรรมดนตรีกับการ

เคลื่อนไหวรางกาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 4,480 บาท 

3.คาวัสดุ 13,320 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

20
42

 

20. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

ผานการเลนและนิทานสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 5,600 บาท 

3.คาวัสดุ 13,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26,000 บาท 

26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

21
42

 

21. การพัฒนาสมรรถนะทาง

วิชาการบัณฑิตครูสูความเปนเลิศ

ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 6,440 บาท 

3.คาวัสดุ 14,160 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท 

35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

22
42

 

22. การพัฒนาทักษะชีวิตและ

วิชาชีพครูภาษาอังกฤษ โดยใช

แหลงเรียนรู และสื่อสภาพจริง 

(authentic material) เพ่ือบูรณา

การทองถ่ิน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 19,000 บาท 

3.คาวัสดุ 3,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

23
42

 

23. การเตรียมความพรอมสูการ

สอบบรรจุขาราชการครู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 10,800 บาท 

2.คาใชสอย 11,760 บาท 

3.คาวัสดุ 7,440 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

24
42

 

24. เสริมสรางความรูในหนวยงาน

ทางการศึกษาที่ใชเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาใชสอย 

24,700 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,700 บาท 

24,700.00 24,700.00 0.00 0.00 0.00 

30



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

10
01

25
42

 

25. คายกิจกรรมการควบคุม

อากาศยานไรนักบินในระยะสายตา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 2,400 บาท 

3. คาวัสดุ 20,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

26
42

 

26. กาวแรกสูอากาศยานไรนักบิน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 2,400 บาท 

3.คาวัสดุ 20,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

27
42

 

27. การพัฒนาศักยภาพในการเปน

ผูนำนันทนาการสำหรับครูพล

ศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวสัดุ 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

28
42

 

28. การพัฒนาทักษะผูนำกิจกรรม

ทางกายสูการเปนครูมืออาชีพ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 9,800 ยาท 

3.คาวัสดุ 5,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

29
42

 

29. การพัฒนาอาจารยคณะครุ

ศาสตร re-skill  up-skill and 

new-skill  ดานตำแหนงวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบ

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 52,080 บาท 

3.คาวัสดุ 12,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 78,980 บาท 

78,980.00 0.00 78,980.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

30
42

 

30. การพัฒนาอาจารยคณะครุ

ศาสตร re-skill  up-skill and 

new-skill ดานวิชาชีพครู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 26,040 บาท 

3.คาวัสดุ 12,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 52,940 บาท 

52,940.00 0.00 0.00 52,940.00 0.00 

รวม 966,020     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 

โดยใชแหลงเรียนรูวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 28.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. การพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ

เพ่ือเสริมสรางแนวทางในการ

จัดการเรียนรูสำหรับครูการศึกษา

พิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะ

อาชีพเพ่ือพัฒนาเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 15.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

4. การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร

แบบผสมผสาน (Blended 

Learing) โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู

คณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 28.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี

ความสุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

7. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

กิริยามารยาท และเทคนิคการ

สื่อสารที่เหมาะสมสำหรับครูประถม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 31.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 19.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

9. การพัฒนาความสามารถในการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน คน 0.00 17.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรภายใต

บริบทการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

10. การพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 

โดยใชแหลงเรียนรูวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

11. สงเสริมวิถีชีวิตตามศาสตร

พระราชาสูการพัฒนานักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

12. สงเสริมภาวะผูนำทางการศึกษา

ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

13. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครู

สาขาสังคมศึกษาเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาแบบ

บูรณาการ ใหสอดคลองการศึกษา 

4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

14. การเสริมสรางแรงจูงใจในการ

เรียนการสอนและวรรคคดีไทย ณ 

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 32.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

15. การเสริมสรางบุคลิกภาพและ

การสื่อสารสำหรับครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

16. การสรางสื่อเพ่ือนำเสนอสำหรับ

การเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช

โปรแกรม Canva 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 27.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

17. การจัดการเรียนการสอนระดับ

ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

คน 35.00 0.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

พัฒนา 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

18. การพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรูฐานสมรรถนะสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 28.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

19. การสงเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย

ผานกิจกรรมดนตรีกับการ

เคลื่อนไหวรางกาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

20. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

ผานการเลนและนิทานสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

21. การพัฒนาสมรรถนะทาง

วิชาการบัณฑิตครูสูความเปนเลิศ

ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 23.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

22. การพัฒนาทักษะชีวิตและ

วิชาชีพครูภาษาอังกฤษ โดยใชแหลง

เรียนรู และสื่อสภาพจริง 

(authentic material) เพ่ือบูรณา

การทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 23.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

 

 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

23. การเตรียมความพรอมสูการ

สอบบรรจุขาราชการครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 28.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

24. เสริมสรางความรูในหนวยงาน

ทางการศึกษาที่ใชเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

25. คายกิจกรรมการควบคุมอากาศ

ยานไรนักบินในระยะสายตา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

พัฒนา 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

26. กาวแรกสูอากาศยานไรนักบิน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

27. การพัฒนาศักยภาพในการเปน

ผูนำนันทนาการสำหรับครูพลศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

28. การพัฒนาทักษะผูนำกิจกรรม

ทางกายสูการเปนครูมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

29. การพัฒนาอาจารยคณะครุ

ศาสตร re-skill  up-skill and 

new-skill  ดานตำแหนงวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

คณาจารยคณะครุศาสตรไดรับ

การพัฒนา 

คน 0.00 60.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

30. การพัฒนาอาจารยคณะครุ

ศาสตร re-skill  up-skill and 

new-skill ดานวิชาชีพครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

คณาจารยคณะครุศาสตรไดรับ

การพัฒนา 

คน 0.00 0.00 60.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา  

    จังหวัดพระนครศรีอยธุยา   รหัสโครงการ 6601000003 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66203 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 205 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีเขารวมโครงการ (10 โรงเรียน) 

KPI:BB 206 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา 

(รอยละ 80) 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 
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[ X ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[ X ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 โครงการกองทุนการศึกษา เปนโครงการหนึ่ งในโครงการพระราชดำริของในหลวงในรัชกาลท่ี 9  

ทรงพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค เพ่ือพระราชทานเปนทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีขาดแคลน มีความ

ประพฤติดี ไดมีโอกาสเลาเรียนจนประกอบอาชีพได สรางความพรอมดานกายภาพใหแกโรงเรียน พัฒนาความรูแกครู 

ใหสวัสดิการครู สรางจิตสำนึกใหครูรักศิษย ศิษยรักครู นโยบายดานการศึกษาท่ีควรใหความสำคัญเปนลำดับแรกคือ 

การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือนำไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูท่ีมุงเนนคุณธรรมนำความรูอยางแทจริงอีก

ท้ังมุงพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหไดครูดี ครูเกง มีคุณธรรม มีคุณภาพ ใหผูเรียนไดรับโอกาส

ใหเขาถึงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค เปนคนดี คนเกง มีความสุข ภาคภูมิใจในความเปนไทย  

ยึดม่ันในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสังคม

โลกอยางรวดเร็วเปนสังคมของโลกยุคขอมูลสารสนเทศคนท่ีจะดำรงอยูในสังคมอยางมีความสุขจะตองเปนคนท่ี

สามารถพ่ึงตนเอง และพัฒนาตนเอง ไดรูจักคิด รูจักแกปญหา รูจักวิเคราะหสถานการณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงไดจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียน

โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห โรงเรียนวัด

ทางหลวง (เทพราษฎรรังสรรค) โรงเรียนวัดหนองไมซุง โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค) โรงเรียนรุง

วิทยาประชาอุปถัมภ โรงเรียนบานชาง โรงเรียนวัดสามเพลง และโรงเรียนวัดมวงหวาน ในรูปแบบของการสงเสริม

สมรรถนะครูดานเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบการเรยีนการสอน และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในรูปแบบของกิจกรรมคาย

วิชาการกับนักเรียน เพ่ือใหครูและนักเรียนมีความรูทักษะท่ีจำเปนอันนำไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะครูดานการจัดการศึกษา 

2) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและแกปญหาของนักเรียน 

3) เพ่ือสรางเครือขายและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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5. กลุมเปาหมาย 

 1) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาไมนอยกวา รอยละ 80  

2) นักเรียน ไดรับการพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 80  

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) จัดกิจกรรมอบรมใหกับครู และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา 

2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูคุณและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา 

3) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. โรงเรียนกองทุนเครือขายและโรงเรียนไดรับการพัฒนา โรงเรียน 10 

เชิงคุณภาพ    

   1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนไดรับการพัฒนา รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 40 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 60 

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output 

           1) ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรูและทักษะดานการจัดการศึกษา 

2) นักเรียนมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) ครู บุคลากรทางการศึกษานำความรูและทักษะท่ีไดรับไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) นักเรียนนำความรูและทักษะท่ีไดรับไปใชในการเรียนรายวิชา และประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะดานการจัดการศึกษา และนักเรียนมีคุณภาพสูงข้ึน 

2) มีเครือขายความรวมมือและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา กับคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

05
01

01
42

 

1. การจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ

วิชาภาษาไทยในเด็กที่มีปญหาการ

อานและเขียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/10/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร  21,600 บาท 

2.คาใชสอย 21,000 บาท 

,3.คาวัสดุ 7,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

05
01

02
42

 

2. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหา

ทางคณิตศาสตรของนักเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/10/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 7,200 บาท 

3.คาวัสดุ 8,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

05
01

03
42

 

3. ศิลปะสรางสรรคหรรษาปนรูสู

ครูประถมศึกษา 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   01/10/2565-30/10/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวัสดุ 14,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

05
01

04
42

 

4. การพัฒนาครูและบคุลากร

ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ

เทคโนโลยี 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/10/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 10,800 บาท 

3.คาวัสดุ 4,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

05
01

05
42

 

5. คายบูรณาการอาสาพัฒนา

โรงเรียน ชวนนองเลนกีฬา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/10/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 7,000 บาท 

3.คาวัสดุ 8,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

05
01

06
42

 

6. สอนอยางไรใหนักเรียนรูคิด 

ปลูกจิตคุณธรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/10/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 15,900 บาท 

3.คาวัสดุ 6,900 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

รวม 200,000     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะวิชา

ภาษาไทยในเด็กที่มีปญหาการอานและ

เขียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา 

คน 50.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานทีไ่ด

จากการอบรม 

รอยละ 70.00 0.00 0.00 0.00 

2. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ

สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร

ของนักเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารับการ

อบรม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา สามารถ

ประยุกตใชองคความรูในการ

ออกแบบกิจกรรม 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. ศิลปะสรางสรรคหรรษาปนรูสูครู

ประถมศกึษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู

ประถมศึกษาสามารถนำความรูไป

ใชประโยชนได 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช

สื่อเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเขารวม

กิจกรรม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่เขารวม

โครงการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. คายบูรณาการอาสาพัฒนาโรงเรียน ชวน

นองเลนกีฬา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน และ

นักศึกษาคณะครุศาสตร 

คน 70.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน และ

นักศึกษาคณะครุสาสตร ไดรับการ

พัฒนาดานกีฬา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

6. สอนอยางไรใหนักเรียนรูคิด ปลูกจิต

คุณธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร ูและ

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่สงเสริมสนับสนุนจริยธรรม

นักเรียนได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก รหสัโครงการ 6601000004 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.2 พัฒนาผูประกอบการในพ้ืนท่ีสรางความม่ันคงทางดานอาหาร ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และการทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.2 ระบบฐานขอมูลตำบลในจังหวัดเปนจุดศูนยกลางขอมูลในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 

ชุมชนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66202 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 203 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)  

KPI:BB 204 รอยละรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา (รอยละ 15) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 
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[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 4 ป และ 5 ป เพ่ือใหเปนไป ตามโครงการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานอยางตอเนื่องโดยการ มีสวนรวมของ

ประชาชน ชุมชุมชนทองถ่ิน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ท่ีประกอบดวย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจ เพ่ือใหโครงการมีการขับเคลื่อน คณะครุศาสตรจึงเสนอการดำเนินการ เก่ียวกับการสงเสริม

การดำรงชีพอยูในสังคม ท่ีมีท้ังการพัฒนาและการแขงขันกันตลอดเวลา ท้ังในประเทศ และตางประเทศ จึงตอง

แสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากผูท่ีมีความรูและประสบการณท่ีมีมากกวา โดยมี จุดมุงหมายหลักของการจัดโครงการฯ คือ

ให “ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีพอยาง มีความสุข” โดยเนนเรื่องอาชีพ เปนหลัก และให

นโยบาย “ยกระดับคุณภาพชีวิต” ซ่ึงตั้งเปาหมายไววาคนใน ชุมชนตองมีความรูท่ีนำไปประกอบอาชีพได หรือ

ประกอบธุรกิจสรางรายไดมาเลี้ยงตนเองและการบริหาร จัดการรายไดในการดูแลครอบครัวอยางยั่งยืน ไดดวยตนเอง 

เพ่ือเปนฐานรากท่ีสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือศึกษา สำรวจและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของประชาชาชนในชุนชน  

2) เพ่ือสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑใหประชาชนในชุมชน  

3) เพ่ือยกระดับความเปนอยูของประชาชนในชุมชนใหมีรายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับมอบหมาย 44 ครัวเรือน  

1) อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง 

2) อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 

3) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) คณะครุศาสตร สำรวจความตองการพัฒนากลุมเปาหมาย 44 ครัวเรือน 

2) สถาบันวิจัยและพัฒนา สรางเครื่องมือวัดความสุขท้ังตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

3) คณะครุศาสตร ดำเนินการออกแบบโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตามความตองการของ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
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9. งบประมาณโครงการ 1,100,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขาใหความรู และพัฒนาฯ ครัวเรือน 44 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน และ/หรือ ยกระดับรายไดครัวเรือน รอยละ 60 

   2. รอยละรายไดครัวเรือนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 15 

เชิงเวลา   

   1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ไตรมาส 4 

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ประชาชนในชุมชนท่ีเขารวมโครงการมีรายไดสูงข้ึนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนท้ังกายใจ สติปญญา อารมณ 

และสังคม 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ประชาชนในชุมชนไมสามารถเขารวมโครงการไดอยางท่ัวถึงอยางแทจริง เกิดเหตุสภาวการณท่ีไมสามารถ 

ควบคุมไดเปนเหตุใหการดำเนินงานไมตอเนื่อง  

     ผลลัพธ (Outcome) 

           ประชาชนในชุมชนท่ีเขารวมโครงการและไดรับการคัดเลือกเพ่ือพัฒนายกระดับเศรษฐกิจภายในครัวเรือน 

จำนวน 44 ครัวเรือน มีรายไดเพ่ิมจากเดิม รอยละ 15  
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
01

01
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1. ระยะตนน้ำ : สำรวจปญหา

ความตองการของชุมชน

กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.

คาตอบแทน 82,400 บาท 

2.คาใชสอย 93,200 บาท 

3.คาวัสดุ 24,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 

บาท 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
01

02
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2. ระยะกลางน้ำ : โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ/กิจกรรม

พัฒนา/ประชุมกลุมฯ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.

คาตอบแทน 175,600 บาท 

2.คาใชสอย 358,900 บาท 

3.คาวัสดุ 165,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 700,000 

บาท 

700,000.00 0.00 536,000.00 164,000.00 0.00 

10
31
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01
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3. ระยะปลายน้ำ : จัดเวที การ

นำเสนอโครงการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.

คาตอบแทน 75,200 บาท 

2.คาใชสอย 90,800 บาท 

3.คาวัสดุ 34,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 

บาท 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

รวม 1,100,000.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. ระยะตนน้ำ : สำรวจปญหาความ

ตองการของชุมชนกลุมเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนที่เขารวม

กิจกรรม 

คน 44.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขารวม

กิจกรรมไดรับความรูหรือการพัฒนา 

คน 44.00 0.00 0.00 0.00 

2. ระยะกลางน้ำ : โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ/กิจกรรมพัฒนา/ประชุม

กลุมฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่

เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 44.00 44.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขารวม

กิจกรรมและไดความรูหรือการพัฒนา 

คน 0.00 44.00 0.00 0.00 

3. ระยะปลายน้ำ : จัดเวที การนำเสนอ

โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่

เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 44.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนที่

เขารวมกิจกรรมไดรับความรูหรือการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 0.00 44.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนและมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงโรงเรียนในพ้ืนท่ีตามเปาหมายยุทธศาสตร 

   ของมหาวิทยาลัย   รหัสโครงการ 6601000005 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยัง่ยืนตามบรบิท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 206 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา 

(รอยละ 80) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 
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[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สมรรถนะ เปนคุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลซ่ีงมีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผลหรือเปนไป

ตามเกณฑหรือการมีผลงานท่ีโดดเดนกวาในการทำงานหรือสถานการณนั้น สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(Teachersand personnels competency) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงเกิดจากการรวมความรู (Knowledge) ทักษะ 

(Skill)คุณลักษณะ(Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation)ของบุคคล และสงผลตอความสำเร็จ

ในการปฏิบัติ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศ 

2) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3) เพ่ือสรางเครือขายการเรียนรูและวิชาชีพในพ้ืนท่ีตามเปาหมายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนานักศึกษาครูในรายวิชาเอก 

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 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
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9. งบประมาณโครงการ 517,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา คน 250 

   2. จำนวนนักศกึษาคณะครุศาสตร คน 150 

   3. จำนวนนักเรียน คน 100 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะทางวชิาชีพครู รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 20 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 80 

เชิงคาใชจาย   

   1. จำนวนกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา กิจกรรม 16 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพครูสูความเปนเลิศ ไดรอยละ 10 

     ผลกระทบ (Impact)  

           คณะครุศาสตรไดสงเสริมการมีสวนรวมกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี ไดรอยละ 10 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           คณะครุศาสตร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดสรางเครือขายการเรียนรูและวิชาชีพในพ้ืนท่ีตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
02

01
42

 

1. การจัดคายสังคมศึกษาพัฒนา

พลเมืองไทยบูรณาการอาเซียนสู

ความเปนพลโลก 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 3,600 บาท 

2.คาใชสอย 24,800 บาท 

3.คาวัสดุ 9,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38,000 บาท 

38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

02
42

 

2. สื่อการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสำหรับ

เด็กที่มีความตองการพิเศษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 10,400 บาท 

3.คาวัสดุ 5,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
02

03
42

 

3. Coding กับการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียุค

ดิจิทัล 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 11,760 บาท 

3.คาวัสดุ 3,840 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

04
42

 

4. การใชสื่อการสอนเพ่ือเสริมสราง

สมรรถนะของผูเรียนสำหรับครู

ภาษาไทย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 10,150 บาท 

3.คาวัสดุ 10,450 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท 

35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

05
42

 

5. วิทยาการคำนวณสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 5,600 บาท 

3.คาวัสดุ 13,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26,000 บาท 

26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

06
42

 

6. กิจกรรมทางพลศึกษา สูการ

พัฒนาหลักสูตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวัสดุ 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

07
42

 

7. จิตวิทยากรครูสูการสื่อสารเชิง

บวก Positive Psycholoogy for 

Teacher 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวัสดุ 10,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,600 บาท 

25,600.00 0.00 25,600.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

08
42

 

8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใน

ศตวรรษที่ 21 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวัสดุ 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
02

09
42

 

9. เทคนิคการจัดการเรียนรู

นาฎศิลปสำหรับครูประถมศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,120 บาท 

3.คาวัสดุ 7,480 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

10
42

 

10. สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนรูอยางสรางสรรคใน

ระดับประถมศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวัสดุ 14,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

11
42

 

11. การออกแบบบอรดเกม เพ่ือ

การเรียนรูเชิงรุก (Active 

Learning) ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 16,800 บาท 

3.คาวัสดุ 6,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

12
42

 

12. การพัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสูความเลิศ

เพ่ือการเรียนการสอนสาระสังคม

ศึกษาฯ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 3,600 บาท 

2.คาใชสอย 52,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,400 บาท 

56,400.00 0.00 56,400.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

13
42

 

13. การจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษฐานสมรรถนะบูรณา

การเชิงสรางสรรค (Competency 

and Creativity-based) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 16,800 บาท 

3.คาวัสดุ 4,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท 

36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

14
42

 

14. การพัฒนาสื่อการจัดการ

เรียนรูแบบผสมผสานกับโลก

เสมือนจริง "เมตาเวิรส" 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวัสดุ 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
02

15
42

 

15. อนุรักษและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมกีฬา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวัสดุ 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

16
42

 

16. เรียนรูการเคลื่อนไหว เพ่ือ

สงเสริมทักษะการคิด 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,400บาท 

3.คาวัสดุ 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

รวม 517,000     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การจัดคายสังคมศึกษาพัฒนาพลเมือง

ไทยบูรณาการอาเซียนสูความเปนพลโลก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 120.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. สื่อการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสำหรับเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. Coding กับการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียุคดิจิทัล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 42.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. การใชสื่อการสอนเพ่ือเสริมสราง

สมรรถนะของผูเรียนสำหรับครูภาษาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 35.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. วิทยาการคำนวณสำหรับเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. กิจกรรมทางพลศึกษา สูการพัฒนา

หลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

7. จิตวิทยากรครสููการสื่อสารเชิงบวก 

Positive Psycholoogy for Teacher 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู คน 30.00 0.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

จัดการเรยีนรูคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 เขารับการพัฒนา 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

9. เทคนิคการจัดการเรียนรูนาฎศิลปสำหรบั

ครูประถมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 29.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

10. สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู

อยางสรางสรรคในระดับประถมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

11. การออกแบบบอรดเกม เพ่ือการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) ในชั้นเรียน

วิทยาศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

12. การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสูความเลิศเพ่ือการเรียนการ

สอนสาระสังคมศึกษาฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

13. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ฐานสมรรถนะบูรณาการเชิงสรางสรรค 

(Competency and Creativity-based) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 60.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

14. การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรูแบบ

ผสมผสานกับโลกเสมือนจริง "เมตาเวิรส" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

15. อนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมกีฬา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

16. เรียนรูการเคลื่อนไหว เพ่ือสงเสริม

ทักษะการคิด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครุศาสตรทางดานวิชาการและดานฝกประสบการณ 

   วิชาชีพครู รหสัโครงการ 6601000008 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66103 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะครูและบัณฑิตครูสูความเปนเลิศ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน) 

                 KRs 102 รอยละความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 102 รอยละของนักศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑรายชั้นปตามท่ีมาตรฐานท่ีครุสภากำหนด (รอยละ 95) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 
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[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 สงผลใหคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศไดรวมมือกันในการ 

ไดมีการจัดทําหลักสูตรครู 4 ป ซ่ึงเปนหลักสูตรอิงสมรรถนะ เพ่ือผลิตครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 อีกท้ังยังมีประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง 

รายละเอียดของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครู ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2562 ท่ีสงผลตอการจัดการเรียนรูและการผลิตครูในแตละมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบโจทยของการผลิตและ

พัฒนานักศึกษาครู และการไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร จึงไดเล็งเห็นความสำคัญดังกลาว จึง

มอบหมายใหฝายวิชาการและฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูจัดทำโครงการเพ่ือสงเสริมและพัฒนานักศึกษาคณะครุ

ศาสตรใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยจัดทำโครงการการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครุศาสตรทางดานวิชาการ

และดานฝกประสบการณวิชาชีพครู ประกอบไปดวยกิจกรรมดังตอไปนี้ 1) การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครุ

ศาสตรทางดานวิชาการและดานฝกประสบการณวิชาชีพครู 2) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู  

3) การพัฒนาเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู 4) เสริมสรางเครือขายและพัฒนาศักยภาพการฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 5) การพัฒนาความรูนักศึกษาครุศาสตรเพ่ือเขารับการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

6) การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี และ 7) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดานการสงเสริมคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของจังหวัดสระแกว โดยกิจกรรมท้ังหมดนี้เก่ียวของกับผูท่ีรวมผลิตและ

พัฒนาครู และนักศึกษาโดยตรง ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาเกิดท้ังความรู ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล ท่ีแสดงถึง

พัฒนาการของผลลัพธการเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหนักศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครู และมาตรฐานดานการ

ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับความเปนครู 

2) เพ่ือเสริมสรางเครือขายและพัฒนาศักยภาพการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

3) เพ่ือสรางความเขาใจรวมและสรางเครือขายในการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4) เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมในการเขารับการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

53



5) เพ่ือใหนักศึกษาครูไดมีประสบการณในการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษาคณะครุศาสตร ชั้นปท่ี 1-5 จำนวน 10 สาขาวิชา 

2) ครูพ่ีเลี้ยงและผูบริหารโรงเรียน จำนวนอยางนอย 120 โรงเรียน 

3) ครโูรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 โรงเรียน  

4) นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 โรงเรียน 

5) กรรมการฝายวิชาการและฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู  

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษา และครูบุคลากรทางการศึกษา 

2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรู นักศึกษา และครูบุคลากรทางการศึกษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,233,980.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร และบุคลากรทางการศึกษา คน 300 

   2. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา คน 300 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 25 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 25 

   3. ไตรมาสที่ 3 รอยละ 25 

   4. ไตรมาสที่ 4 รอยละ 25 

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           1) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี1-5ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถท้ัง 10 สาขาวิชา 

2) คณะครุศาสตรสามารถจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) รอยละของบัณฑิตคณะครุศาสตรท่ีเขาสูวิชาชีพครู รอยละ 80 

2) จำนวนบัณฑิตครุศาสตรท่ีประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ จำนวน 100 คน 

3) รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทำภายใน1ป รอยละ 80 

 

     ผลลัพธ (Outcome)  
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           นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับความรู และทักษะทางดานวิชาชีพสามารถนำความรูมาพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

10
02

01
42

 

1. การสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบัณฑิตครุศาสตร

ทางดานวิชาการและดานฝก

ประสบการณวิชาชีพคร ู

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน 

14,000 บาท 

2.คาใชสอย 160,850 บาท 

3.คาวัสดุ 25,150 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000.00 

บาท 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
02

02
42

 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 19,800 บาท 

2.คาใชสอย 30,240 บาท 

3.คาวัสดุ 16,600 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 66640.00 

บาท 

66,640.00 0.00 0.00 66,640.00 0.00 

10
31

10
02

03
42

 

3. การพัฒนาเครือขายฝก

ประสบการณวิชาชีพคร ู

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 49,000 บาท 

3.คาวัสดุ 3,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 59,200.00 

บาท 

59,200.00 0.00 0.00 59,200.00 0.00 

10
31

10
02

04
42

 

4. เสริมสรางเครือขายและ

พัฒนาศักยภาพการฝก

ประสบการณวิชาชีพคร ู

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาใชสอย 

94,970 

หมายเหตุ : คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก/

คาเชารถ/คาของที่ระลึก ฯลฯ 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 94,970.00บาท 

94,970.00 94,970.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
02

05
42

 

5. การพัฒนาความรูนักศึกษา

ครุศาสตร เพ่ือเขารับการ

ทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพคร ู

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 64,800 บาท 

2.คาวัสดุ 30,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 94800.00 

บาท 

94,800.00 0.00 94,800.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

10
02

06
42

 

6. โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริดานการสงเสริม

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนของ

จังหวัดสระแกว 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 72,000 บาท 

2.คาใชสอย 298,200 บาท 

3.คาวัสดุ 50,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 420200.00 

บาท 

420,200.00 115,000.00 197,200.00 78,000.00 30,000.00 

10
31

10
02

07
42

 

7. ประชุมวิชาการระดับระดับ

ปริญญาตรี 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน 

154,800 บาท 

2.คาใชสอย 105,000 บาท 

3.คาวัสดุ 38,370 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 298170.00 

บาท 

298,170.00 0.00 298,170.00 0.00 0.00 

รวม 1,233,980     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บัณฑิตครุศาสตรทางดานวิชาการ

และดานฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา นักเรียน ครู

และบุคลากรทางศึกษา 

คน 0.00 300.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา นักเรียน ครู

และบุคลากรทางศึกษาไดรับการพัฒนา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาคณะครุ

ศาสตรชั้นปที่ 1-5 ไดรับการพัฒนา 

หลักสูตร 0.00 0.00 11.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตคณะครุ

ศาสตรที่เขาสูวิชาชีพครู 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

3. การพัฒนาเครือขายฝก

ประสบการณวิชาชีพคร ู

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนเครือขาย

ไดรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

โรงเรียน 0.00 0.00 120.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตคณะครุ

ศาสตรเขาสูวิชาชีพครู 

รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 

4. เสริมสรางเครือขายและพัฒนา

ศักยภาพการฝกประสบการณ

วิชาชีพคร ู

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือขาย เครื่อขาย 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เสริมสรางเครือขาย

และพัฒนาศักยภาพการฝกประสบการณ

วิชาชีพครูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. การพัฒนาความรูนักศึกษาครุ

ศาสตร เพ่ือเขารับการทดสอบเพ่ือ

ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาคณะครุ

ศาสตรชั้นปที่ 1-5 ไดรับการพัฒนา 

สาขา 0.00 10.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาคณะครุ

ศาสตรชั้นปที่ 1-5 ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริดานการสงเสริม

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนของจังหวัดสระแกว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับการพัฒนา 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู และบุคลากร

ทางการศึกษามีความรูและทักษะการมี

สวนรวมในกิจกรรม 

 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

7. ประชุมวิชาการระดับระดับ

ปริญญาตรี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขารับการ

พัฒนา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง ศูนยการศึกษาพิเศษ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ   รหัสโครงการ 6605000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยัง่ยืนตามบรบิท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

    

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวตักรรมและเทคโนโลย ี

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กท่ีมีความบกพรองตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอยางท่ัวถึงโดยจัดตั้งศูนยการศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค  

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

กิจกรรมหลายอยางในปงบประมาณ 2565 สามารถเปนศูนยสาธิตใหนักศึกษาไดมีความรูและเจตคติท่ีดีในการดูแล

ชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อีกท้ังเปนแหลงบริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ ใหแกบุคลากรทางการศึกษาและการศึกษาพิเศษใน

ทองถ่ินจังหวัดใกลเคียง และเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและผูปกครองไดรับการพัฒนาศักยภาพ ศูนยการศึกษาพิเศษ

เล็งเห็นวากิจกรรมท่ีไดกลาวมาขางตน เปนกิจกรรมท่ีเปนประโยชน สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะครุศาสตรและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นในปงบประมาณ 2566 จึงไดดำเนินการจัดทำโครงการ การพัฒนาการ

จัดการศึกษาพิเศษ โดยมุงหวังวา ศูนยการศึกษาพิเศษ จะเปนศูนยสาธิตการจัดการศึกษาพิเศษ แกนักศึกษา ครู และ

บุคลกรทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ และเปนการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนตอไป  

 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2) เพ่ือพัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษใหเปนแหลงเผยแพรความรูทางดานการศึกษาพิเศษและบูรณาการวิชาการ

สูชุมชนแกบุคลากรในหนวยงานตางๆ  

3) เพ่ือพัฒนาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหมีทักษะการเรียนรู และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถดำรงชีวิต

และอยูรวมกับสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล   

4) เปนศูนยสาธิตสำหรับนักศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  

5. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และนักศึกษา ท่ีเขารับการพัฒนาไดรับความรูความเขาใจ

ทางดานการศึกษาพิเศษ และเด็กท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเขารวมโครงการพัฒนาดานการฝกทักษะตางๆ 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) จัดทำโครงการงานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ  

2) จัดทำแผนการดำเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ  

3) จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะสำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ท้ังในสถานท่ีและนอกสถานท่ี 
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7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 800,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวน/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม ชุมชนและในทองถ่ินในจังหวัดใกลเคียงดานการศึกษาพิเศษ โครงการ 7 

   2. จำนวนผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผูปกครอง ที่เขารับการพัฒนาทางดานบริการวิชาการ คน 300 

   3. จำนวนเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนาทักษะและฝกทักษะดานการเรียนรูในศูนยการศึกษาพิเศษและ

ในโรงเรียน 

คน 50 

เชงิคณุภาพ    

   1. เขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ เปอรเซ็น 85 

   2. เด็กที่มีความตองการพิเศษมีพัฒนาการดานการเรียนรูเพ่ิมข้ึน เปอรเซ็น 85 

   3. ครู ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในการเด็กที่มีความตองการพิเศษ เปอรเซ็น 85 

เชงิเวลา   

   1. - รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เปอรเช็น 95 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส เปอรเซ็น 85 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           1) มีการบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษท่ีดี 

2) จำนวนผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และนักศึกษา ท่ีเขารับการพัฒนาไดรับความรู

ความเขาใจทางดานการศึกษาพิเศษ 

3) จำนวนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทางดานการฝกทักษะ 

4) จำนวนเด็กท่ีมีปญหาทางพัฒนาการ ปญหาทางการเรียนรู ไดรับการพัฒนา ไดรับการสงตอเขาเรียนใน

โรงเรียนเรียนรวมหรือในระดับท่ีสูงข้ึน 

5) เด็กพิเศษในชุมชนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) การบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2) บุคลากรไดพัฒนาศักยภาพและสามารถนำความรูมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

3) ศูนยการศึกษาพิเศษสามารถเปนแหลงเผยแพรความรูทางดานการศึกษาพิเศษใหแกชุมชนและหนวยงาน

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4) เด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูทักษะตาง ๆ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

และผูปกครองมีทักษะในการดูแลเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  

5) เด็กท่ีมีความตองการพิเศษสามารถดำรงชีวิตและอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข 
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     ผลลัพธ (Outcome)  

- ศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร ใหบริการวิชาการแกชุมชนและเปนแบบอยางท่ีดีดานการศึกษาพิเศษ  
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
03

01
42

 

1. กิจกรรมยอยที่ 1 การบริการ

จัดการงานศูนยการศึกษาพิเศษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ถึง

วันที่ 30 กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยการศึกษาพิเศษ และ

โรงเรียนในเครือขาย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :  คาตอบแทน  คา

ใชสอย    คาที่พัก  คาอาหาร  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คา

พาหนะ /คาบำรุงรักษา/คาน้ำมัน/

คาเชาเหมา  คาจางเหมาบริการ

ปรับปรุงซอมแซมอาคารภายใน 

ภายนอก หองเรียน  คาซอมแซม

ครุภัณฑ 

 - วัสดุจัดกิจกรรม /วสัดุการ

จัดการเรียนการสอน/วัสดุ

สำนักงาน /วัสดุการเกษตร 

  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000 บาท 

150,000.00 50,000.00 50,000.00 30,000.00 20,000.00 

10
31

09
03

02
42

 

2. กิจกรรมยอยที่ 2 กิจกรรม

บริการวิชาการและการสงเสริม

ศักยภาพเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ นักศึกษา ผูปกครองและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่  

30 กันยายน 2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยการศึกษาพิเศษ และ

โรงเรียนในเครือขาย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน  คา

ใชสอย คาที่พัก  คาอาหาร  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คา

พาหนะ /คาบำรุงรักษา/คาน้ำมัน/

คาเชาเหมา  • คาวัสดุ  วัสดุจัด

กิจกรรม   

  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350000 บาท 

350,000.00 150,000.00 100,000.00 60,000.00 40,000.00 

10
31

09
03

03
42

 

3. กิจกรรมยอยที่ 3 กิจกรรม

การพัฒนาทักษะดานการเรียน

การสอนสำหรับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษในศูนยการศึกษา

พิเศษและในชุมชนใกลเคียง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 

30 กันยายน 2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยการศึกษาพิเศษ และ

โรงเรียนในเครือขาย 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน  คา

ใชสอย คาที่พัก  คาอาหาร  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คา

พาหนะ /คาบำรุงรักษา/คาน้ำมัน/

คาเชาเหมา  • คาวัสดุ  วัสดุจัด

กิจกรรม   

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300000 บาท 

300,000.00 80,000.00 100,000.00 70,000.00 50,000.00 

รวม 800,000.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. กิจกรรมยอยที่ 1 การบริการจัดการ

งานศูนยการศึกษาพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณ

งานซอม ปรับปรุง และการบริการ

จัดการงานศูนยการศึกษาพิเศษ 

ครั้ง 1.00 2.00 2.00 2.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูเขารับบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. กิจกรรมยอยที่ 2 กิจกรรมบริการ

วิชาการและการสงเสริมศักยภาพเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ นักศึกษา ผูปกครอง

และบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับ

การอบรมและจำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 150.00 100.00 30.00 20.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูเขารับการอบรม 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. กิจกรรมยอยที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา

ทักษะดานการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่

มีความตองการพิเศษในศูนยการศึกษา

พิเศษและในชุมชนใกลเคียง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งใน

การจัดการเรียนการสอนและการจัด

กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ 

ครั้ง 50.00 60.00 50.00 40.00 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูปกครองที่พาเด็กพิเศษมาเขา

รับบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารย ดร.ก่ิงสร เกาะประเสริฐ 
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