รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา
(งบ บ.กศ.)
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร
รหัสโครงการ 6401000002
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.1 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม (Smart and Green University)
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
U

U

3. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการคณะครุศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ คณะครุศาสตรจึงมีความจําเปนตองจัดการประชุม การสงบุคลากรเขารับการพัฒนา การ
จัดหาวัสดุ/อุปกรณและมีคาใชสอยตางๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนใหสามารถดําเนินงานตามพันธกิจได
อยางครบถวน
2.เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพิ่มพูนทักษะและความรูจากการใช
อุปกรณเพื่อการเรียนการสอน
4. เพื่อใหการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตรมีคุณภาพสูงขึน้
5.เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนและสามารถดําเนินงานตามพันธกิจได
อยางครบถวน
6.เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
1.นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่รวมถึงบุคคลภายนอกที่เขามารับบริการคณะครุศาสตร
2.เพื่อปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพครู
6. วิธีการดําเนินงาน
1.จัดซื้อ/ครุภัณฑ ซอมแซมครุภัณฑ จัดการประชุม จัดสงบุคลากรไปรับการพัฒนา
2.จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูแกนักศึกษาฝกประสบการณวชิ าชีพครู
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,504,235.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
U

U

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักศึกษาไดรับวัสดุฝกภาคปฏิบัติ
2. จํานวนนักศึกษาไดรับการพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู
3. มีวัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. การจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร
5. เครื่องปรับอากาศ
6. โตะ
7. เครื่องดนตรีไทย
8. เกาอี้
9. กลองถายรูป+ขาตั้งกลอง
เชิงคุณภาพ
1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร องสประกอบที่ 5
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA)
เชิงเวลา
1. กิจกรรมสามารถดําเนินการไดตรงตามแผน
เชิงคาใชจาย
1. ผลการใชจายงบประมาณ

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1.ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ผลกระทบ (Impact)
1.จํานวนนักศึกษาสามารถสอบบรรจุขาราชการได
2.บุคลากรมีความพึงพอใจทางดานการบริหารจัดการ
ผลลัพธ (Outcome)
1.เกณฑประกันคุณภาพผานตามเกณฑ
2.การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

สาขาวิชา
สาขาวิชา
ไตรมาส
ไตรมาส
เครื่อง
ตัว
ชุด
ตัว
ชุด

10
10
4
4
2
5
1
11
1

คะแนน
รอยละ

5
93

รอยละ

90

รอยละ

90
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

203110010121 1. สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

203110010221 2. การฝกประสบการณวิชาชีพครู

203110010321

ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2563-30/06/2564

203110010421

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. จัดประชุม(คณะกรรมการประจําคณะ/
คณะ)

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

1,555,915.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
786,335.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
769,580.00

382,320.00

123,780.00

69,780.00

123,780.00

64,980.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. คาบํารุงสมาชิกสภาคณบดี จํานวนเงิน 20,000 บาท
2. ซื้อวัสดุ จํานวนเงิน 88,800 บาท
3.จางซอมแซมครุภัณฑ/ซื้อวัสดุสําหรับการซอมแซม จํานวนเงิน 50,000 บาท
4.คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวนเงิน 42,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,800 บาท

200,800.00

39,000.00

69,800.00

61,000.00

31,000.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาวัสดุ จํานวนเงิน 5,000 บาท
2.คาใชสอย จํานวนเงิน 131,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 136,200 บาท

136,200.00

20,000.00

40,000.00

34,200.00

42,000.00

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ/คาใชสอย
สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา จํานวน 1,285,915 บาท
*หมายเหตุ เปนคาใชจายในกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแตละสาขาวิชา 10 สาขาวิชา
จํานวน 270,000 บาท ดังนี้
พลศึกษา 28,809 บาท
การสอนภาษาอังกฤษ 29,106 บาท
การประถมศึกษา 27,513 บาท
การศึกษาปฐมวัย 28,296 บาท
คอมพิวเตอรศึกษา 19,683 บาท
สังคมศึกษา 30,078 บาท
การสอนภาษาไทย 30,483 บาท
วิทยาศาสตร 27,108 บาท
การศึกษาพิเศษ 20,709 บาท
คณิตศาสตร 28,215 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,555,915 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาใชสอย จํานวนเงิน 204,000 บาท
2.คาวัสดุ จํานวนเงิน 178,320 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 382,320 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

5,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
1,250.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
1,250.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
1,250.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
1,250.00

203110010521 5. คาใชจายสาธารณูปโภค

ใชสอย
รายละเอียด : 1.คาใชสอย จํานวนเงิน 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

203110010631

ครุภัณฑ
รายละเอียด : 1.เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู ราคา 46,500 บาท
2.เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู ราคา 32,400 บาท
3.โตะจํานวน 5 ตัว ตัวๆละ 4,990 บาท รวมเปนเงิน 24,950 บาท
4.เกาอี้ จํานวน 10 ตัวๆ ละ 1,390 บาท รวมเปนงิน 13,900 บาท
5.เครื่องดนตรีไทย 1 ชุด ราคา 40,000 บาท
6.กลองถายรูป+พรอมขาตั้งกลอง ราคา 38,000 บาท
7.เกาอี้ จํานวน 1 ตัว ราคา3,250 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 199,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. จัดอครุ
ซ ภัณฑสนับสนุนการจัดการศึกษา ราคา 199000 จํานวน 1 รายการ รวมเปน
เงิน 199,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 199,000.00 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนสําหรับกิจกรรม 7200
คาใชสอยสําหรับกิจกรรม4200
คาวัสดุสําหรับกิจกรรม13600
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

199,000.00

199,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

รวม

2,504,235.00

ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนครศรีอยุธยา
6. จัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

203110010721 7. พัฒนาหลักสูตร
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบ
สถานที่ดําเนินการ
มรภ อย
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
2. การฝกประสบการณวิชาชีพครู
3. งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร
4. จัดประชุม(คณะกรรมการประจําคณะ/คณะ)
5. คาใชจายสาธารณูปโภค
6. จัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. พัฒนาหลักสูตร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา10สาขาวิชาไดรับวัสดุฝกภาคปฏิบัติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดซื้อวัสดุฝกภาคปฏิบัติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู10สาขาวิชา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเรื่องการศึกษาประสบการณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนการจัดกิจกรรมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมคาสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนวัสดุสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรไดรับการพัฒนา

หนวยนับ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
กิจกรรม
รอยละ
กิจกรรม
รอยละ
กิจกรรม
รอยละ
รายการ
รอยละ
ครั้ง
ครั้ง

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

0
0
100.00
85.00
4.00
85.00
2.00
80.00
1.00
85.00
7.00
85.00
0
0

100
85
100.00
85.00
4.00
85.00
2.00
80.00
1.00
85.00
0.00
85.00
1
1

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.
64)

0
0
100.00
85.00
4.00
85.00
2.00
80.00
1.00
85.00
0.00
85.00
0
0

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

100
85
100.00
85.00
4.00
85.00
2.00
80.00
1.00
85.00
0.00
85.00
0
0

