
 

 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(แผนการใชจายงบประมาณรายโครงการ) 

 

 

เลมที่ 4 งบประมาณรายจายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(งบบัณฑิตศกึษา) 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

คํานํา 
 
 
 แผนการใชจายงบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา) ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันจันทรท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยจัดสรรเปน
แผนท่ีระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร
กระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน 
ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบดวย 2 ผลผลิต งบประมาณรายจายประจําป รวมท้ังสิ้น 
10,480,000 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหาร
ทุกระดับ ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป 

 
 
 
 

                                                                 กองนโยบายและแผน 
                                                              1 ตุลาคม 2563 
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สารบัญ  
  

 หนา 
  

คํานํา ก 

สาบัญ ข 

สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย ค 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย ง 

สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน  จ 

แผนงานบุคากรภาครัฐ    

รายการคาดําเนินงานภาครัฐ    

แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ    

แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ  

รายการบุคลากรภาครัฐ     
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   

 

1 
 

6409000002 โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา) 1 

แผนงานพ้ืนฐาน    

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน    

แผนงาน 3.1 : แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน    

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต    

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร      
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   

 

2  6409000001 โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา 4 

3  6409000003 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 8 

4  6409000004 โครงการการบรหิารจัดการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 14 

5  6409000005 โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภฏักรุงเกา" ประจําป พ.ศ. 2563 18 
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สรุปงบประมาณรายจายการศึกษาระดับบัณฑิต (งบบัณฑิตศึกษา)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค 

 งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

6.70          93.30          -          -                 -              100.00        

702,000     9,778,000    -          -                 -              10,480,000  

702,000     816,000       -          -                 -              1,518,000    

702,000     816,000       -          -                 -              1,518,000    

702,000     816,000       -          -                 -              1,518,000    

702,000     816,000       -          -                 -              1,518,000    

702,000     816,000       -          -                 -              1,518,000    

-            8,962,000    -          -                 -              8,962,000    

-            8,962,000    -          -                 -              8,962,000    

-            8,962,000    -          -                 -              8,962,000    

-            8,962,000    -          -                 -              8,962,000    

-            8,962,000    -          -                 -              8,962,000    

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

แผนงานพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

รายการบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
ประเภทงบรายจาย

รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงานบุคากรภาครัฐ

รายการคาดําเนินงานภาครัฐ

แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ

แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต



สรุปงบประมาณรายจายการศึกษาระดับบัณฑิต (งบบัณฑิตศึกษา)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 

 
งบรายจาย/หมวดรายจาย งบประมาณ (บาท) รอยละ 

งบบุคลากร 702,000 6.70 

     เงินเดือน  0 0.00 

     คาจางประจํา 0 0.00 

     คาตอบแทนพนักงานราชการ 0 0.00 

     คาจางช่ัวคราว 702,000 100.00 

งบดําเนินงาน 9,778,000 93.30 

     คาตอบแทน 6,7950,400 71.08 

     คาใชสอยและคาวัสด ุ 1,528,100 15.63 

     คาสาธารณูปโภค 1,299,500 13,29 

งบลงทุน 0 0 

     คาครุภัณฑ 0 0 

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 

งบเงินอุดหนุน 0 0 

งบรายจายอ่ืน 0 0 

รวม 6,836,000 100.00 

 
 
 
 
 

ง 



สรุปงบประมาณรายจายการศึกษาระดับบัณฑิต (งบบัณฑิตศึกษา)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ 

 งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

6.70          93.30          -          -                 -              100.00        

702,000     9,778,000    -          -                 -              10,480,000  

702,000     816,000       -          -                 -              1,518,000    

702,000     816,000       -          -                 -              1,518,000    

702,000     816,000       -          -                 -              1,518,000    

702,000     816,000       -          -                 -              1,518,000    

702,000     816,000       -          -                 -              1,518,000    

702,000     816,000       -          -                 -              1,518,000    

1 1 6409000002 โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา) 702,000     816,000       1,518,000    

-            8,962,000    -          -                 -              8,962,000    

-            8,962,000    -          -                 -              8,962,000    

-            8,962,000    -          -                 -              8,962,000    

-            8,962,000    -          -                 -              8,962,000    

-            8,962,000    -          -                 -              8,962,000    

-            8,962,000    -          -                 -              8,962,000    

2 1 6409000001 โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา 200,000       200,000      

3 2 6409000003 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 6,127,900    6,127,900    

4 3 6409000004 โครงการการบริหารจัดการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 2,614,100    2,614,100    

5 4 6409000005 โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเกา" ประจําป พ.ศ. 2563 20,000         20,000        

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

แผนงานพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

รายการบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
ประเภทงบรายจาย

รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงานบุคากรภาครัฐ

รายการคาดําเนินงานภาครัฐ

แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ

แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หนวยงานหลัก UสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาU หนวยงานรอง Uสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสโครงการ U6409000001 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 ชื่อโครงการหลัก :  64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

 แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ : 
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน 

1



3. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการและ
อํานวยการสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยและบุคลากรของหนวยงานจึงจําเปนตองไดรับ
การพัฒนาศักยภาพในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือนํามาประยุกตใชในหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง เพ่ือเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ และการใหบริการท่ีดีตอผูมาติดตอรับบริการและผูใชบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ตอไป 
4. วัตถุประสงค 
 1. อาจารยและบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพ่ิมข้ึน เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

2. อาจารยและบุคลากรนําความรูท่ีไดกลับมาพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเอง  
3. อาจารยและบุคลากรสามารถใหบริการท่ีดีตอผูมาติดตอรับบริการและผูใชบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษา 
5. กลุมเปาหมาย 
 อาจารยและบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา 
6. วิธีการดําเนินงาน ศึกษาดูงาน/ประชุม/ฝกอบรม 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U200,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนอาจารยและบุคลากรที่เขารับการพัฒนา คน 30 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 
เชิงเวลา   

   1. รอยละผูมาติดตอรับบริการและผูใชบัณฑิตไดรับการบริการที่ดีและรวดเร็วถูกตอง รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพ่ิมมากข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact) 
           อาจารยและบุคลากรสามารถนําการพัฒนาศักยภาพตัวเองมาใชในการทํางานในปจจุบัน 
     ผลลัพธ (Outcome) 
           อาจารยและบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถพัฒนาตัวเองใหเขาสูตําแหนงวิชาการ และ
ตําแหนงชํานาญการ 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

401101010152 1. พัฒนาอาจารยและบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   หนวยงานภายนอก 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ/คาเบี้ยเลี้ยง/คาทางดวน/คาพาหนะ/คาที่
พัก/คาลงทะเบียน เปนเงิน 200,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000 บาท 

200,000.00 20,000.00 30,000.00 130,000.00 20,000.00 

รวม 200,000.00     

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. พัฒนาอาจารยและบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศกึษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยและบุคลากรที่เขา
รับการพัฒนา 

คน 20000.00 30000.00 130000.00 20000.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาU หนวยงานรอง Uสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา)    
     รหัสโครงการ U6409000002 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 1 ดานความม่ันคง 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
 Uประเภทโครงการ U[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
 
3. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนหนวยงานจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จึงจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรองรับการดําเนินงานในหนวยงาน เพ่ือ
ใหบริการการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา 
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4. วัตถุประสงค 
 มีบุคลากรดําเนินงานดานการบริหารจัดการและการดําเนินงานเก่ียวกับหนวยงานสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
5. กลุมเปาหมาย 
 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
6. วิธีการดําเนินงาน จางเจาหนาท่ีประจําตามสัญญา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U1,518,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนคาตอบแทนคณบดี คน 1 

   2. จํานวนคาตอบแทนรองคณบดี คน 1 
   3. จํานวนคาตอบแทนหัวหนาสํานักงาน คน 1 
   4. จํานวนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา คน 3 

   5. จํานวนครั้งในการจายเงินคาจาง คร้ัง 12 
   6. จํานวนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา คน 3 
   7. จํานวนครั้งในการจายเงินคาจาง คร้ัง 6 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 
เชิงเวลา   

   1. ผูมาติดตอรับบริการและผูใชบัณฑิตไดรับการบริการที่ดีและรวดเร็ว รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           อาจารยและเจาหนาท่ีไดรับคาตอบแทนทุก ๆ เดือน 
     ผลกระทบ (Impact)  
           อาจารยและเจาหนาท่ีไดรับคาตอบแทนตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           อาจารยและเจาหนาท่ีไดรับคาตอบแทนตามท่ีมีความม่ันคง 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

401102010121 1. เงินประจําตําแหนงคณบดี 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : เงินประจําตําแหนง คณบดี 
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 240,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท 

240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 

401102010221 2. เงินประจําตําแหนงรองคณบดี 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : เงินประจําตําแหนงรองคณบดี 
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 405,000 รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 405,000 บาท 

405,000.00 101,250.00 101,250.00 101,250.00 101,250.00 

401102010321 3. เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : เงินประจําตําแหนงหัวหนา
สํานักงาน จํานวน 12 เดือน เดือนละ 11,250 
บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 135,000 บาท 

135,000.00 33,750.00 33,750.00 33,750.00 33,750.00 

401102010411 4. คาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

คาจางชั่วคราว 
   รายละเอียด : คาจางเจาหนาที่ประจําตาม
สัญญา คนละ 19,400 บาท จํานวน 3 คน เปน
เวลา 12 เดือน เปนเงิน 702,000 บาท รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 702,000 บาท 

702,000.00 175,500.00 175,500.00 175,500.00 175,500.00 

401102010521 5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : เงินสมทบกองทุนระกันสังคม 
เจาหนาที่ประจําตามสัญญา คนละ 750 บาท 
จํานวน 3 คน เปนเวลา 12 เดือน เปนเงิน 27000 
บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท 

27,000.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 

401102010621 6. คาตอบแทนพิเศษเจาหนาที่ประจําตามสัญญา 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนพิเศษเจาหนาที่
ประจําตามสัญญา คนละ 3000 บาท จํานวน 3 
คน เปนเงิน 9,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 

9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,518,000.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. เงินประจําตําแหนงคณบดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนคาตอบแทนคณบดี คน 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 
2. เงินประจําตําแหนงรองคณบดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เงินประจําตําแหนงรองคณบดี คน 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 
3. เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนคาตอบแทนหัวหนาสํานักงาน คน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

4. คาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จํานวนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา คน 3.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา คน 3.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 
6. คาตอบแทนพิเศษเจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจายเงินคาจาง คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาU หนวยงานรอง Uสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา    

     รหัสโครงการ U6409000003 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 1 ดานความม่ันคง 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
 
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดเปดสอนและรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
หลักสูตรประกาศนียบัตร ปริญญาโท ปริญญาเอก ซ่ึงเปนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  การวิจัย  และนวัตกรรม  โดย
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบบรรยาย ปฏิบัติการ การนําเสนอ
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ การเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือเปนกรรมการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบั ติ  และการสอบ
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ การสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเสริมการจัดการ
เรียนการสอน  และกิจกรรมสรางคุณธรรมจริยธรรม  และการสืบสานประเพณีวัฒธรรมท่ีบัณฑิตพึงมี  
เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคตรงตามมาตรฐานทางวิชาการ และเกิดประโยชนสูงสุดแก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารยและผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย  

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานและกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพจะสงผลใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค มี
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีจิตอาสา 
ตรงตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีระบบและ
กลไกในการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

2. เพ่ือสงเสริมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสารจากคณาจารย/อาจารยท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจาหนาท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา  

3. เพ่ือสงเสริมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการบริการเก่ียวกับหองสมุด อุปกรณ
การศึกษาและการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูอยางเหมาะสม  

4. เพ่ือพัฒนานักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการพัฒนาในการจัดกิจกรรมของหลักสูตร
ตางๆ  

5. เพ่ือสงเสริมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรและสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีกําหนด  

6. เพ่ือยกระดับบทความวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ  
 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 อาจารย และนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดการเรียนการสอนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา   จัดกิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน   
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7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U6,127,900.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม 10 
   2. จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ดําเนินการพัฒนา หลักสูตร 1 
   3. จํานวนอาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจในการรับบริการ คน 150 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอน รอยละ 80 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 90 
   2. รอยละความพึงพอใจในการรับบริการของอาจารยและนักศึกษา รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีระบบและกลไกใน
การดําเนินการเพ่ือพัฒนาสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           สงเสริมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
และสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีกําหนด 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           ยกระดับบทความวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติ 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

403106010121 1. งานบริหารจัดการการจัดการเรียนการ
สอน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : 1. กรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 3 เทอม เปนเงิน 121,500 บาท 
2. อาจารยประจําหลักสูตรตามสัญญา จํานวน 3 เทอม เปนเงิน 48,000 บาท 
3. อาจารยประจําหลักสูตรตามสัญญาจาง จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 240000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 409500 บาท 

409,500.00 60,000.00 116,500.00 116,500.00 116,500.00 

403106010221 2. งานจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. คาสอนระดับบัณฑิตศึกษา เปนเงิน 2,350,000 บาท 
2. อาจารยที่ปรึกษานักศึกษา เปนเงิน 67,800 บาท 
3. วิทยากรบรรยายเสริมรายวิชา เปนเงิน 45,000 บาท 
4. กรรมการคุมสอบปลายภาค เปนเงิน 30,600 บาท 
5. กรรมการตรวจบทคัดยอ/ตรวจรูปแบบ อาจารยคุมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ กรรมการ
พิจารณาชื่อเรื่อง/เคาโครง และสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เปนเงิน 2,211,300 บาท 
6. อาจารยนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา เปนเงิน 45,000 บาท 
7. คืนคาหนวยกิต เปนเงิน 10,000 บาท 
8. คาวัสดุกิจกรรมนักศึกษา เปนเงิน 23,700 บาท 
9. หนังสือใชในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เปนเงิน 40,000 บาท 
10. คาวัสดุฝกปฏิบัติรายวิชา เปนเงิน 300,000 บาท 
11. คาวัสดุสารสนเทศ (IT) เปนเงิน 50,000 บาท 
12. คาหนังสือตําราวิชาการ (หองสมุด) เปนเงิน 50,000 บาท 
13. คายาและเวชภัณฑ (หองพยาบาล) เปนเงิน 8,000 บาท 
รมเปนเงินทั้งสิ้น 5231400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5231400 บาท 

5,231,400.00 865,500.00 1,570,200.00 1,387,200.00 1,408,500.00 

403106010321 3. สานสัมพันธรุนพ่ีรุนนองระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุและคาดอกไมบายศรี เปนเงิน 7,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท 

7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 

403106010421 4. จิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน 
ระยะเวลาดําเนนิการ 
   มกราคม - มีนาคม 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ/ปายไวนิล เปนเงิน 10,000 บาท 
รมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

11



รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

403106010521 5. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   เมษายน - มิถุนายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.คาวิทยากรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เปนเงิน 18,000 บาท 
2. คาถายเอกสาร เปนเงิน 7000 บาท 
รวมเปนเงินทัง้สิ้น 25,000 บาท 
 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

403106010621 6. อบรมความรูทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.คาตอบแทนวทิยากร เปนเงิน 25000 บาท 
2. คาวัสดุและคาเอกสาร เปนเงิน 15000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40000 บาท 

40,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 

403106010721 7. สัมมนาทางวิชาการวิชาการระดับชาติ
และการจัดงานบริหารสัมพันธแหงประเทศไทย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คาที่พัก/คาเบี้ยเลี้ยง/คาลงทะเบียน/คา
ทางดวน เปนเงิน 35000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35000 บาท 

35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 

403106010821 8. สืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   เมษายน - กันยายน 2564 
 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.คาจาวจัดดอกไมและตกแตงสถานที่เปนเงิน 6,000 บาท 
2. คาอาหารกลางวัน เปนเงิน 29000 บาท 
3. คาเครื่องไทยธรรม เปนเงิน 5000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40000 บาท 

40,000.00 0.00 0.00 35,000.00 5,000.00 

403106010921 9. พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 (1 หลักสูตร คือ ร.ด.สาขาวิชาอาชญา
วิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   มกราคม - กันยายน 2564 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.คาวิทยากร เปนเงิน 44000 บาท 
2. คาวัสดุ/คาถายเอกสาร เปนเงิน 32400 บาท 
3. คาจางพิมพเอกสารหลักสูตร เปนเงิน 3600 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80000 บาท 

80,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

403106011021 10. ศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา 
(จํานวน 5 หลักสูตร) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   เมษายน - มิถุนายน 2564 

ใชสอย 
   รายละเอียด : 1.คาใชจายเดินทางไปราชการ/คาที่พัก/คายานพาหนะ/คาบํารุงรถ/คาเบี้ย
เลี้ยง เปนเงิน 250000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250000 บาท 

250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 

รวม 6,127,900.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. งานบริหารจัดการการจัดการเรยีนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการดําเนินงานตามแผน คร้ัง 0.00 1.00 2.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจายครบถวนถูกตอง คร้ัง 0.00 1.00 2.00 2.00 
2. งานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้วของการดําเนินงานตามแผน คร้ัง 10.00 20.00 20.00 15.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจายครบถวนถูกตอง คร้ัง 10.00 20.00 20.00 15.00 
3. สานสัมพันธรุนพ่ีรุนนองระดับบัณฑิตศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คน 112.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

4. จิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คน 0.00 112.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
5. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนหลักสูตรที่ทวนสอบนักศึกษา คน 0.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจายครบถวนถูกตอง คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 
6. อบรมความรูทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดอบรม คร้ัง 0.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม รอยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

7. สัมมนาทางวิชาการวิชาการระดับชาติและการจัดงาน
บริหารสัมพันธแหงประเทศไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมสัมมนาทางวิชาการและงนบริหารสัมพันธแหงประเทศไทย คน 0.00 30.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจผูเขารมสัมมนาทางวิชาการและงานบริหารสัมพันธแหงประเทศไทย รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

8. สืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 0.00 0.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 0.00 0.00 80.00 80.00 
9. พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (1 หลักสูตร คือ ร.ด.
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา ช้ึน 0.00 1.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละจํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 0.00 80.00 80.00 0.00 

10. ศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา (จํานวน 5 หลักสูตร) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คน 0.00 0.00 112.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมศึกษาดูงาน รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาU หนวยงานรอง Uสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการการบริหารจัดการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา    

     รหัสโครงการ U6409000004 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
มีภาระหนาท่ีดําเนินการประสานงาน  และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีการดําเนินการบริหารจัดการสํานักงานภายใตยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  การวิจัย  และนวัตกรรม  เพื่อใหการบริหารจัดการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพบรรลุเปาหมาย จึงมี
กระบวนงานการบริหารจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  การจัดการศึกษาภาคปกติ  การ
จัดการศึกษาภาคพิเศษ การซอมบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  ครุภัณฑ  ตลอดจัดหาวัสดุ และอุปกรณมาใชใน
งานสํานักงาน  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณมาใชบริการในสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหเพียงพอกับ
ปริมาณและความจําเปน 

2. เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3. เพื่อใหงานเปนไปตามวัตถุประสงคการบริหารงบประมาณในโครงการตาง ๆ 

5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา/อาจารย/นักศึกษา/ผูมารับบริการ 
6. วิธีการดําเนินงาน งานใหบริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน/งานบริหารจัดการสํานักงาน 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U2,614,100.00U บาท แหลงงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนการบริหารและการบริหารตามแผน กิจกรรม 9 
เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           สามารถจัดหาวสัดุและอุปกรณมาใชบริการในสาํนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหเพียงพอกับ
ปริมาณและความจาํเปน 
     ผลกระทบ (Impact)  
           บุคลากรสามารถปฏิบตัิหนาที่ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           งานทีป่ฏิบัติเปนไปตามวัตถุประสงคการบริหารงบประมาณในโครงการตาง ๆ 

15



12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

403110010121 1. คาดําเนินการคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
 

   รายละเอียด : คาตอบแทนดําเนินการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (เสาร 
- อาทิตย) จํานวน 3 ครั้ง เปนเงิน 399500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 399500 บาท 

399,500.00 99,875.00 99,875.00 99,875.00 99,875.00 

403110010221 2. จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เปนเงิน 
235200 บาท 
2. คาพาหนะคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เปนเงิน 60000 บาท 
3. คาถายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา/สภา
วิชาการ/สภามหาวิทยาลัย เปนเงิน 35000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 330200 บาท 

330,200.00 82,550.00 82,550.00 82,550.00 82,550.00 

403110010321 3. คาดําเนินการเจาหนาที่ (เสาร - อาทิตย) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนเจาหนาที่ดําเนินการ (เสาร - อาทิตย)  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 220500 บาท 

220,500.00 53,900.00 53,900.00 58,800.00 53,900.00 

403110010421 4. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายเดินทางไปราชการ/คาเบี้ยเลี้ยง/คาลงทะเบียน/
คาที่พัก/คาพาหนะ/คาทางดวน เปนเงิน 40000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40000 บาท 

40,000.00 12,000.00 10,000.00 10,000.00 8,000.00 

403110010521 5. คาซอมวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาซอมวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ เปนเงิน 150000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000 บาท 

150,000.00 35,000.00 40,000.00 35,000.00 40,000.00 

403110010621 6. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 163900 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 163900 บาท 

163,900.00 50,000.00 60,000.00 30,000.00 23,900.00 

403110010722 7. คาไฟฟาและน้ําประปา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 

   รายละเอียด : 1.คาไฟฟา เปนเงิน 1219500 บาท 
2. คาน้ําประปา เปนเงิน 80000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1299500 บาท 

1,299,500.00 0.00 0.00 650,000.00 649,500.00 

403110010821 8. คาโทรศัพท 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

   รายละเอียด : คาโทรศัพท เปนเงิน 6000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 

6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

403110010921 9. คาแสตมป 
 

   รายละเอียด : คาแสตมป 4500 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4500 บาท 

4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 

รวม 2,614,100.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. คาดําเนินการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการดําเนินการ คร้ัง 1.00 2.00 1.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจายครบถวนถูกตอง คร้ัง 1.00 2.00 1.00 2.00 
2. จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดประชุม คร้ัง 1.00 2.00 2.00 2.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : การเบิกจายครบถวนถูกตอง คร้ัง 1.00 2.00 2.00 2.00 
3. คาดําเนินการเจาหนาที่ (เสาร - อาทิตย) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการ คร้ัง 1.00 2.00 1.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจายครบถวนถูกตอง คร้ัง 1.00 2.00 1.00 2.00 

4. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการไปราชการ คร้ัง 2.00 2.00 2.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจายครบถวนถูกตอง คร้ัง 2.00 2.00 2.00 2.00 
5. คาซอมวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการซอม คร้ัง 1.00 2.00 2.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจายครบถวนถูกตอง คร้ัง 1.00 2.00 2.00 1.00 
6. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดซื้อวัสดุ คร้ัง 5.00 5.00 5.00 5.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจายครบถวนถูกตอง คร้ัง 5.00 5.00 5.00 5.00 

7. คาไฟฟาและน้ําประปา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการชําระคาไฟฟาและคาน้ําประปา คร้ัง 0.00 0.00 2.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจายครบถวนถูกตอง คร้ัง 0.00 0.00 2.00 2.00 
8. คาโทรศัพท ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการชําระคาโทรศัพทรายเดือน คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจายครบถวนถูกตอง คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 
9. คาแสตมป ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดซื้อแสตมป คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจายครบถวนถูกตอง คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาU หนวยงานรอง Uสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ประจําป พ.ศ. 2563    

     รหัสโครงการ U6409000005 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ    
[ X ] ดานการศึกษา      
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3. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันท่ัวโลกตางอยูในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอม 
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง เหลานี้ลวนสงผลตอการบริหารและพัฒนาประเทศดวยเชนกัน อาจจะเปนสวนหนึ่ง
ท่ีทําใหการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศเกิดความไมแนนอน และไมชัดเจน ขาดประสิทธิภาพ และ
ไมสามารถเขาสูกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวไดชาลง ดังนั้น การเรียนรูและการพัฒนาวิชาการใหเทาเทียม
นานาประเทศ การคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหประเทศชาติพัฒนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพไดในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
ข้ึนโดยมีความประสงคใหคณาจารย นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิจัย รวมท้ังแลกเปลี่ยน
ประสบการณดานการวิจัย มีการเรียนรูรวมกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานวิจัยในสาขาตาง ๆ โดยเปนการ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร สํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดเปนเจาภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยใช
ชื่องานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ประจําป พ.ศ. 2563 “วิจัย นวัตกรรม สูการ
นําไปใชประโยชน” ซ่ึงจัดข้ึนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และสามารถสงผลงานเขารวมนําเสนอ
ผลงานวิจัย ตามกลุมสาขา 6 กลุม ดังนี้ 1. การศึกษา 2. คณะมนุษยศาสตรและเทคโนโลยี  3. คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4. คณะวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ   5. วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  6. ศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะหจากสถาบันทาง
การศึกษาตาง ๆ ในระดับอุดมศึกษารวมจัดการประชุมในครั้งนี้ ไดแก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ สมาคมวิชาการไฟฟาอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และ
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยรังสิต โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีเปาประสงคท่ีจะดําเนินการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 7 บัญญัติใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมพลัง
ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญา 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการกระตุนและสงเสริมใหคณาจารยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดตระหนัก
และเห็นความสําคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ 

2. เพ่ือเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพรและแลกเปลี่ยนความกาวหนา
ทางวิชาการของอาจารยนักวิจัย นักศึกษา ผูเขารวมประชุมจากในประเทศ  

3. เพ่ือสรางเครือขายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาตางๆ 
4. เพ่ือตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือวารสารวิชาการ

ระดับชาติ 
5. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและ

เครือขายมหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปสูการใชประโยชนและพัฒนาทองถ่ิน 
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5. กลุมเปาหมาย 
 คณาจารย นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ท้ังจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. วางแผนดําเนินงาน  
2. เตรียมการจัดประชุม  
3. บรรยายพิเศษ  
4. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  
5. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร   
6. การจําหนายสินคาและผลิตภัณฑชุมชน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U20,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผูเขารวประชุม คน 150 
เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมการประชุม รอยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของโครงการดําเนินการลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

   2. รอยละกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถนําเสนอผลงานวิชาการเพ่ือใชประกอบการสําเร็จ
การศึกษาได 
     ผลกระทบ (Impact)  
           นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการไดทุกป 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดรับประสบการณและสามารถนําผลงานวิชาการไปนําเสนอใน
เวทีตอ ๆ ไปไดดี 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

403107010121 1. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏ
กรุงเกา" ประจําป พ.ศ. 2563 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุในการจัดประชมุวิชาการ 
เปนเงิน 20000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 20,000.00     

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเกา" ประจําป พ.ศ. 
2563 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมการประชมุ คน 150.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมการประชุม 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

       

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ 
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