รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา
(งบ บ.กศ.)
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ วัสดุพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร รหัสโครงการ 6301000004
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ

3. หลักการและเหตุผล
การผลิตครูใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนดนั้น การจัดการเรียนการสอน
หรือการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร รวมทั้งเปนการ
จัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ควรเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
และสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรูนั้น ผูสอนควรมุงเนนใหผูเรียน
ไดฝกและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จึงจำเปนตองใชวัสดุเพื่อประกอบการจัดการเรียนรูดังกลาว ในป
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การศึกษา 2561-2563 หรือในปงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะครุศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คอมพิวเตอรศึกษา พลศึกษา การสอนภาษาไทย การ
สอนภาษาอังกฤษ และการประถมศึกษา มีนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1 ถึง 4 จำนวน 1,381 คน ซึ่งตอง
เรียนรายวิชาตางๆตามแผนการเรียนของแตละสาขาวิชา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากเครื่องมือ
อุ ป กรณ แ ละวั ส ดุ ต า งๆเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ทั ก ษะในการเรี ย นรู จนสามารถนำไปใช ป ระยุ ก ต ใ น
ชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพ
เพื่อเปนการฝกทักษะการสอนในสถานศึกษาจริงกอนการจบการศึกษาคณะครุศาสตรจึงจำเปนตอง
จัดหาวัสดุและจัดฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษาใหกับนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการศึกษาใหมคี ุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษาของนักศึกษา
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะครุศาสตรทุกชัน้ ป จำนวน 1,381 คน
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,072,595.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. วัสดุภาคปฏิบัติ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจผูรบั บริการ
2. รอยการมีงานทำภายใน 1 ป
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 2
2. ไตรมาส 4

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

สาขาวิชา

10

รอยละ
รอยละ

85
85

รอยละ
รอยละ

40
60
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
201201010142

1. จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/09/2563

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุพัฒนานักศึกษา จำนวน
เงิน 1072595 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1072595 บาท

1,072,595.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
487,300.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
585,295.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวม

1,072,595.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสาขาไดรับวัสดุในการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ พัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู รหัสโครงการ 6301000006
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63202 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตรเสริมสราง
พลังทางสังคม
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 202 มี Platform เพื่อสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เขาสูวิชาชีพ (2 ระบบ)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 02, ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธที่ : 0202, 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
การฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาเปนกระบวนการที่สำคัญในการนำเอาหลักทาง
ทฤษฎี ด านวิ ช าชี พ ครูแ ละวิ ช าเนื้ อ หาลงสู ก ารปฏิ บั ติ ในสถานการณ จ ริ งในสถานศึ ก ษาตามเกณฑ
มาตรฐานที่คุรุสภากำหนดไว ซึ่งในการดำเนินงานดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเสร็จสมบูรณ
ตาม วัตถุประสงคที่กำหนดไวในหลักสูตร การเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตครูจึงจำเปนตองเรียนรูจาก
ครูมืออาชีพที่มีความชำนาญ มีประสบการณในการสอนและเปนแบบอยางที่ดีในทางวิชาชีพครูในแตละ
สาขาวิชา อีกทั้งเปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาเขาสูวิชาชีพครู และเพื่อสรางความเขาใจและ
แนวปฏิบัติรวมกันของบุุคคลที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพครู อันไดแก อาจารยนิเทศก
และครูพี่เลี้ยง
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ดังนั้น คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดทำโครงการ พัฒนาการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู ขึ้นซึ่งประกอบไปดวย การฝกอบรม การสัมมนา อภิปรายและบรรยาย การ
ใหคำปรึกษาทางวิชาการและการฝกประสบการณวิชาชีพครู
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานวิชาการและวิชาชีพครู
2. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและแนวปฏิบัติที่ดีจากครูที่มีประสบการณ มีความเชี่ยวชาญใน
การสอนในสาขาเฉพาะ
3. เพื่อสรางความเขาใจและแนวปฏิบัติรวมกันขอองบุคคลที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่ 5 จำนวน 543 คน
6. วิธีการดำเนินงาน อบรมใหความรูแกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 393,120.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูป 543
เชิงคุณภาพ
1. 1.นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูไ ดแลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกับอาจารยนิเทศกและคณาจารยที่
เกี่ยวของ
2. จำนวนนักศึกษาทีผ่ านการฝกประสบการณวิชาชีพครู
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1-4

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

70

รอยละ

85

รอยละ

85

รอยละ

100
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
203209010142

ชื่อกิจกรรมยอย
1. การพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : การพัฒนาการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู จำนวนเงิน 393120 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 393120 บาท

รวม

393,120.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
139,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
66,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
120,600.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
66,720.00

393,120.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ผา นการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดแลกเปลีย่ นเรียนรูได
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับอาจารยนิเทศกและ
คณาจารยที่เกี่ยวของ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

กิจกรรม

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา รหัสโครงการ 6301000012
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63335 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ (ดานสังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน), KPI : S 314 ผลสำรวจ
ความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผูรับบริการ (ระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณ ฑิตของคณะครุศาสตร รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุ
ศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพนั้น จำเปนตองมีครุภัณฑเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ
และการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงานทั้งดานการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะครุ
ศาสตร และของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะครุศาสตรมี
ความจำเปนที่จะตองจัดซื้อครุภัณฑ/จัดหาเพิ่มเติม เพื่อใชประโยชนในการเรียนการสอนและการบริหาร
เกิดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนเพิ่ มขึ้นและผูใชบริการเกิดความพึ งพอใจซึ่งสอดคลองกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิม่ สิง่ สนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพิ่มพูนทักษะและความรูจาก
การใชอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน
2. เพื่อใหการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตรมคี ุณภาพสูงขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่ รวมถึงบุคคลภายนอกที่เขามารับบริการคณะครุศาสตร
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑตามแผนที่วางไว
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 530,800.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ชุดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
2. ซุมศาลาไมสักทอง
3. เครื่องสำรองไฟ UPS
4. ติดตั้งเคานเตอรหอ งสมุด
5. โนตบุค
6. โปรเจคเตอร
7. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว
8. ไมโครโฟนไรสาย
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจใชบริการ
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1-2

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ชุด
ซุม
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ชุด

1
7
4
5
4
2
12
5

รอยละ

85

รอย

100
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201215010131

ชื่อกิจกรรมยอย
1. ชุดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
ระยะเวลาดำเนินการ
10/10/2562-30/09/2563

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ชุดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
จำนวนเงิน 85000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

85,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
85,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

245,000.00

245,000.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 85000 บาท
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201215010231

2. ซุมศาลาไมสักทอง
ระยะเวลาดำเนินการ
10/10/2562-30/09/2563

รายการครุภัณฑ
1. ชุดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ราคา 85000
จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 85,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 85,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ซุม ศาลาไมสักทอง จำนวนเงิน
245000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 245000 บาท

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายการครุภัณฑ
1. ซุมศาลาไมสักทอง ราคา 35000 จำนวน 7
รายการ รวมเปนเงิน 245,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 245,000.00 บาท

0.00
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3. โนตบุค
ระยะเวลาดำเนินการ
10/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201215010431

4. เครื่องสำรองไฟ UPS
ระยะเวลาดำเนินการ
10/10/2562-30/09/2563

ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : โนตบุค จำนวนเงิน 59600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 59600 บาท
รายการครุภัณฑ
1. โนตบุค ราคา 14900 จำนวน 4 เครื่อง รวมเปน
เงิน 59,600.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 59,600.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : เครือ่ งสำรองไฟ UPS จำนวนเงิน
7200 บาท

59,600.00

59,600.00

0.00

0.00

0.00

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201215010531

5. โปรเจคเตอร
ระยะเวลาดำเนินการ
10/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายการครุภัณฑ
1. เครื่องสำรองไฟ UPS ราคา 1800 จำนวน 4
เครือ่ ง รวมเปนเงิน 7,200.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 7,200.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : โปรเจคเตอร จำนวนเงิน 50000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. โปรเจคเตอร ราคา 25000 จำนวน 2 เครื่อง
รวมเปนเงิน 50,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 50,000.00 บาท
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6. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว
ระยะเวลาดำเนินการ
10/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201215010731

7. ไมโครโฟนไรสาย
ระยะเวลาดำเนินการ
10/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201215010831

8. ติดตั้งเคานเตอรหองสมุด
ระยะเวลาดำเนินการ
10/10/2562-30/09/2563

ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว
จำนวนเงิน 30000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว ราคา 2500
จำนวน 12 เครื่อง รวมเปนเงิน 30,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 30,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ไมโครโฟนไรสาย จำนวนเงิน
19000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ไมโครโฟนไรสาย ราคา 3800 จำนวน 5 ชุด
รวมเปนเงิน 19,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 19,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ติดตั้งเคานเตอรหองสมุด จำนวน
เงิน 35000 บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

19,000.00

19,000.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35000 บาท
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายการครุภัณฑ
1. ติดตั้งเคานเตอรหองสมุด ราคา 7000 จำนวน 5
ชุด รวมเปนเงิน 35,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 35,000.00 บาท

รวม

530,800.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ชุดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
2. ซุมศาลาไมสักทอง
3. โนตบุค
4. เครื่องสำรองไฟ UPS
5. โปรเจคเตอร
6. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว
7. ไมโครโฟนไรสาย
8. ติดตั้งเคานเตอรหองสมุด

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซุมศาลาไมสักทอง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โนตบุค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครือ่ งสำรองไฟ UPS
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โปรเจคเตอร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไมโครโฟนไรสาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตั้งเคานเตอรหองสมุด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

รายการ
รายการ
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ
กิจกรรม
รอยละ
กิจกรรม
รอยละ
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร รหัสโครงการ 6301000015
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินดาน Green University ตามเกณฑ UI greenmetric
(2000 คะแนน), KPI : S 402 จำนวนฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (2 ฐานขอมูล), KPI : S 403 จำนวน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ ำมาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3
ระบบ), KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการบริหารจัดการ
(ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ
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3. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการคณะครุศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น คณะครุศาสตร จึงมีความจำเปนตองจัดการประชุม การสงบุคลากรเขารับการพัฒนา
การจั ด หาวั ส ดุ /อุ ป กรณ และมี ค า ใช ส อยต า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น งานจั ด การเรี ย นการสอน งานวิ จั ย
งานบริ ก ารวิ ช าการ ทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และงานอื่ น ๆ ให ส ามารถดำเนิ น งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนใหสามารถดำเนินงานตามพันธกิจ
ไดอยางครบถวน
2. เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากร นักศึกษา คณะครุศาสตร
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อ/ซอมแซมครุภัณฑ จัดการประชุม จัดสงบุคลากรไปรับการพัฒนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 361,415.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนการเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร
2. จำนวนครั้งที่จัดซือ้ วัสดุสำหรับสนับสนุการใหบริการ
3. จำนวนการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
4. จำนวนการจัดประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร
5. จำนวนการซอมแซมครุภณ
ั ฑ/จางเหมาบริการ
6. จำนวนบุคลากรไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
7. จำนวนการจายคาสาธารณูปโภค
เชิงคุณภาพ
1. การบริหารคณะครุศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

เดือน
ไตรมาส
ไตรมาส
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา
รอยละ
ไตรมาส

12
4
4
2
2
10
4

รอยละ
รอยละ

80
80

รอยละ

90
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201219010121

1. การเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย
ประจำป 2563 และการเปนสมาชิกสภา
คณบดีคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจำป 2563
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.63-31 มี.ค.63
สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร
2. จัดซื้อวัสดุสำหรับการสนับสนุนการ
ใหบริการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.62-30ก.ย.63
3. การซอมแซมครุภณ
ั ฑ และคาจางเหมา
บริการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1ต.ค.62-30ก.ย.63

201219010221

201219010321

201219010421

4. การสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ/รับการการพัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
1ตค.62-30กย.63
สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
คาบำรุงสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ประจำป 2563
จำนวน 10,000 บาท
คาบำรุงสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำป 2563 ประจำป
2563 จำนวน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 28915 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,915 บาท

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
20,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

28,915.00

2,000.00

8,000.00

10,000.00

8,915.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/คาวัสดุ
รายละเอียด : คาซอมแซมครุภัณฑ และจาง
เหมาบริการอื่น
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/ คาลงทะเบียน/คาบำรุง
รถ/คาทางดวน/คาเชารถ ฯลฯ จำนวน 128,300
บาท
คาตอบแทน
รายละเอียด : คาวิทยากร จำนวน 4,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 132,500 บาท

69,200.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

19,200.00

132,500.00

2,500.00

10,000.00

20,000.00

100,000.00

0.00
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5. การจัดประชุมคณะครุศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
1ตค62-30กย63
สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร

201219010621

6. การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ครุศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
1ตค62-30กย63

201219010721

สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร
7. การจายคาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดำเนินการ
1ตค62-30กย63
สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม/
อาหาร 23,800 บาท
คาวัสดุ : คาถายเอกสาร/ซื้อวัสดุ เปนเงิน 7,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น30800 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาเบี้ยประชุม 8 ครั้ง เปนเงิน
24,000 บาท
คาพาหนะเหมาจาย 40,000 บาท คาอาหารวาง
และเครือ่ งดื่ม 6,000 บาท
คาถายเอกสาร 4,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 74,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาโทรศัพท/คาไปรษณีย เปนเงิน
6,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6000 บาท

30,800.00

0.00

15,400.00

0.00

15,400.00

74,000.00

9,200.00

18,500.00

27,750.00

18,550.00

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

รวม

361,415.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ประจำป 2563 และ
การเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำป 2563
2. จัดซื้อวัสดุสำหรับการสนับสนุนการใหบริการ
3. การซอมแซมครุภณ
ั ฑ และคาจางเหมาบริการ
4. การสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ/
รับการการพัฒนา
5. การจัดประชุมคณะครุศาสตร
6. การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร
7. การจายคาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหง
ประเทศไทย ประจำป 2563 และการเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประจำป 2563
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารคณะ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการที่จัดซื้อวัสดุสำหรับการสนับสนุนการใหบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุพรอมสำหรับการใหบริการในสำนักงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการซอมแซมครุภณ
ั ฑ/จางเหมาบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑมีความพรอมสำหรับการใชงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ/รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะครุศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารคณะ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจายคาสาธารณูปโภคใชในการติดตอราชการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การติดตอสื่อสารราชการคณะครุศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ป 2562

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ครั้ง

0.00

2.00

0.00

0.00

รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
รอยละ

80.00
1.00
85.00
1.00
85.00
0.00

80.00
1.00
85.00
1.00
85.00
5.00

80.00
1.00
85.00
1.00
85.00
5.00

80.00
1.00
85.00
1.00
85.00
5.00

รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ

80.00
0.00
80.00
1.00
80.00
2.00
85.00

80.00
1.00
80.00
2.00
80.00
3.00
85.00

80.00
0.00
80.00
3.00
80.00
3.00
85.00

80.00
1.00
80.00
2.00
80.00
2.00
85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

