ก

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ)

เล่มที่ 4 งบประมาณรายจ่ายการศึกษาระดับบัณฑิต
(งบบัณฑิตศึกษา)

ข

คำนำ
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(งบประมาณรายจ่ายการศึกษาระดับบัณฑิต (งบบัณฑิตศึกษา)) จัดทำขึ้นภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติกรอบวงเงินจากสภา
มหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ค วามเชื ่ อ มโยงระหว่ า งประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป้ า หมายการให้ บ ริ ก าร
กระทรวงศึกษาธิการ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบ
ไปด้วย 6 ผลผลิตและ 1 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมทั้งสิ้น 5,720,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ซ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ย วข้อง และผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินงาน ต่อไป

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กันยายน 2562

ค
สารบัญ
หน้า
➢
➢
➢
➢

คำนำ
สารบัญ
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการหลัก
➢ สรุปงบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และหมวดรายจ่าย
➢ สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ จำแนกตามงบรายจ่ายและ
หมวดรายจ่าย
➢ งบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิตโครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ
แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รายการบุคลากรภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
6309000002 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ(สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา)
แผนงานพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
6309000001 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
6309000003 โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
6309000004 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ " ราชภัฏกรุงเก่า " ประจำปี พ.ศ. 2562
6309000005 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกาษา
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายการศึกษาระดับบัณฑิต (งบบัณฑิตศึกษา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น

5,720,000 บาท

สรุปงบประมาณรายจ่ายการศึกษาระดับบัณฑิต (งบบัณฑิตศึกษา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหลัก
ร้ อยละ
***รวมทั้งสิ้น***
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานพื้ นฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพคน
63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์)
63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)
แผนงานบู รณาการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ด้านการสร้
ขันด) การด้านการวิจัยและนวัตกรรม
63327างความสามารถในการแข่
โครงการพัฒนาระบบบริหงารจั
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริ หารจัดการ
แผนงานบุ คลากรภาครั ฐ (ด้านการพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพคน)
63H01 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต

100.00
5,720,000
5,241,500
5,221,500
3,473,000
28,500
1,720,000
20,000
20,000
478,500
478,500
478,500

-

7.87
450,000
-

92.13
5,270,000
5,241,500
5,221,500
3,473,000
28,500
1,720,000

-

450,000
450,000
450,000

20,000
20,000
28,500
28,500
28,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00
91.63
91.28
66.51
0.55
32.94

0.35
100.00
- 8.37
- 8.37
- 8.37

จ
สรุปงบประมาณรายจ่ายงบจ่ายการศึกษาระดับบัณฑิต (งบบัณฑิตศึกษา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน โครงการหลักและหมวดรายจ่าย
เงินเดือน
และค่าจ้าง
ร้ อยละ
100.00 ประจา***รวมทั้งสิ้น***
5,720,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
5,221,500
ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
5,221,500
63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
3,473,000
63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์)
28,500
63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)
1,720,000
แผนงานบุ คลากรภาครั ฐ (ด้านการพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพคน)
478,500
รายการค่าใช้จ่ายบุ คลากรภาครั ฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
478,500
63H01 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต 478,500
แผนงานบู รณาการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
20,000
(ด้านการสร้
างความสามารถในการแข่
น) ตกรรม
โครงการพั
ฒนาเพื่ อยกระดับงานวิจงัยขัและนวั
20,000
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

63327 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ

20,000

-

หมวดรายจ่าย
ค่าจ่างชัว่ คราว ค่า ต-ชครุ ภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ าเงงินอุดหนุนรายจ่ายอื่น
สาธารณูปโภค
7.87
92.13
450,000 5,270,000
- 5,221,500
- 5,221,500
- 3,473,000
28,500
- 1,720,000
450,000
28,500
450,000
28,500
450,000
28,500
-

20,000
20,000
20,000

-

-

-

ร้ อยละ
0.00
100.00
91.28
100.00
66.51
0.82
6,035.09

8.37
100.00
100.00

0.35
- 100.00
- 100.00

ฉ
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการศึกษาระดับบัณฑิต (งบบัณฑิตศึกษา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย
งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
และสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

450,000
450,000
5,270,000
8,340,000

7.87
100.00
92.13
100.00

0
0
0
0
5,720,000

0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

ช
งบประมาณรายจ่ายการการศึกษาระดับบัณฑิต (งบบัณฑิตศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ
หมวดรายจ่าย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ
ร้ อยละของประเภทงบประมาณรายจ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
แผนงานบุ คากรภาครั ฐ
รายการค่าดาเนินงานภาครั ฐ
แผนงาน 7.1 : แผนงานบุ คลกรภาครั ฐ
แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุ คลากรภาครั ฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
รายการบุ คลากรภาครั ฐ
สานักงานคณะกรรมการบั ณฑิตศึกษา
1
1 6309000002 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ(สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา)
แผนงานพื้ นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้ นฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผู้ สาเร็ จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการบั ณฑิตศึกษา
2
1 6309000001 โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3
2 6309000003 โครงการบริหารจัดการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
4
3 6309000004 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ " ราชภัฏกรุงเก่า " ประจาปี พ.ศ. 2562
5
4 6309000005 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกาษา

เงินเดือน
และค่าจ้าง ค่าจ่างชัว่ คราว
ประจา
7.87
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
-

ค่า ต-ช-ว ค่าสาธารณูปโภค ครุ ภัณฑ์
92.13
5,270,000
28,500
28,500
28,500
28,500
28,500
28,500
28,500
5,241,500
5,241,500
5,241,500
5,241,500
5,241,500
5,241,500
28,220
2,092,230
20,000
3,101,050

สิ่งก่อสร้ าง

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น
100.00
5,720,000
478,500
478,500
478,500
478,500
478,500
478,500
478,500
5,241,500
5,241,500
5,241,500
5,241,500
5,241,500
5,241,500
28,220
2,092,230
20,000
3,101,050

ร้ อยะ

100.00
8.37
8.37
8.37
8.37
8.37
8.37
8.37
91.63
91.63
91.63
91.63
91.63
91.63
0.49
36.58
0.35
54.21

1

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง สำนักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
2. ชื่อโครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ(สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา) รหัสโครงการ
6309000002
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63H01 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 402 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2 ฐานข้อมูล)
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ

3. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรองรับการดำเนินงานในหน่วยงาน เพื่อ
ให้บริการการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
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4. วัตถุประสงค์
มีบุคลากรดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและการดำเนินงานเกี่ยวกับหน่วยงานสำนักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
6. วิธีการดำเนินงาน จ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 478,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
2. จำนวนครั้งในการจ่ายเงินค่าจ้าง
3. จำนวนเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
4. จำนวนครั้งในการจ่ายเงินค่าจ้าง
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงเวลา
1. ผู้มาติดต่อรับบริการและผู้ใช้บัณฑิตได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็วถูกต้อง

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
ครั้ง
คน
ครั้ง

2
12
1
6

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย
1. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานประกันสังคม
3. ค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ประจำตาม
สัญญา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ค่าจ้างชั่วคราว
รายละเอียด : ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตาม
สัญญา คนละ15,000 บาท จำนวน 2 คน เป็น
เวลา 12 เดือน เป็นเงิน 360,000 บาท
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา คนละ15,000
บาท จำนวน 1 คน เป็นเวลา 6 เดือน เป็นเงิน
90,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา คนละ 750 บาท
จำนวน 2 คน เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน
18,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เจ้าหน้าที่ประจำ
ตามสัญญา คนละ 750 บาท จำนวน 1 คน
เป็นเวลา 6 เดือน เป็นเงิน 4,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่
ประจำตามสัญญา คนละ 3000 บาท จำนวน 2
คน เป็นเงิน จำนวน 6,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท

450,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
90,000.00

22,500.00

4,500.00

4,500.00

6,750.00

6,750.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

รวม

478,500.00

สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
90,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
135,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
135,000.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
3. ค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจ่ายค่าจ้าง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ได้รับค่าจ้างครบถ้วน
ถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจ่ายค่าจ้าง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นำส่งเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ประจำตาม
สัญญา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทน
ครบถ้วน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2563

ปี 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)

ครั้ง
ครั้ง

3.00
3.00

3.00
3.00

3.00
3.00

3.00
3.00

ครั้ง
ครั้ง

3.00
3.00

3.00
3.00

3.00
3.00

3.00
3.00

คน

2.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง สำนักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รหัสโครงการ
6309000001
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 301 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน (176 คน)
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย์และบุคลากร
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
..........................................................
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการและ
อำนวยการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรของหน่วยงานจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ และการให้บริการที่ดีต่อผู้มาติดต่อรับบริการและผู้ใช้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองเพิ่มขึ้น เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
2. บุคลากรนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเอง
3. บุคลากรสามารถให้บริการที่ดีต่อผู้มาติดต่อรับบริการและผู้ใช้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
6. วิธีการดำเนินงาน ศึกษาดูงาน/ประชุม/ฝึกอบรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 28,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละผู้มาติดต่อรับบริการและผู้ใช้บัณฑิตได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็วถูกต้อง

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

6

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย
1. พัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - กันยายน 2563

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ/ค่า
เบี้ยเลี้ยง/ค่าทางด่วน/ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก/
ค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 28,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,500 บาท

28,500.00

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

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
6,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
16,220.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
6,280.00

สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงานภายนอก

รวม

28,500.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. พัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

หน่วยนับ
ครั้ง
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2563

ปี 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)

0.00
0.00

1.00
80.00

1.00
80.00

1.00
80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง สำนักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รหัสโครงการ
6309000003
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 304 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12
เดือนหลังจากจบการศึกษา (ร้อยละ 80)
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
..........................................................
3. หลักการและเหตุผล
สำนั ก งานคณ ะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้ าที่ดำเนินการประสานงาน และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีการดำเนินการบริห ารจัดการสำนักงานภายใต้ยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อให้
การบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพบรรลุ
เป้าหมาย จึงมีการดำเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ การ
จัดการศึกษาภาคพิเศษ การซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตลอดจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์มาใช้
ในงานสำนักงานคณะก
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์มาใช้บริการในสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้เพียงพอ
กับปริมาณและความจำเป็น
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์การบริหารงบประมาณในโครงการต่าง ๆ
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา/อาจารย์/นักศึกษา/ผู้มารับบริการ
6. วิธีการดำเนินงาน งานให้บริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน/งานบริหารจัดการสำนักงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,720,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมสนับสนุนการบริหารและการบริการตามแผน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

8

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย
1. ค่าดำเนินการคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
2. จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. ค่าดำเนินการเจ้าหน้าที่ (เสาร์ - อาทิตย์)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
5. ค่าซ่อมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
6. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
7. ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

8. ค่าโทรศัพท์

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนดำเนินการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(เสาร์ - อาทิตย์) จำนวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 419,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 419,600 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน
38,100 บาท
2. ค่าพาหนะคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 29,000 บาท
3. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา/ สภา
วิชาการ /สภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 25,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,100 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการ (เสาร์ - อาทิตย์)
จำนวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 105,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,600 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ ค่าเบี้ยเลี้ยง/
ค่าลงทะเบียน/ ค่าที่พัก /ค่าพาหนะ/ ค่าทางด่วน เป็นเงิน 39,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,000 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เป็นเงิน 70,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ เป็นเงิน 278,700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 278,700 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : 1. ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 630,000 บาท
2. ค่าน้ำประปา เป็นเงิน 74,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 704,500 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ค่าโทรศัพท์ เป็นเงิน 6,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

419,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
61,600.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
143,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
71,600.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
143,200.00

92,100.00

20,150.00

22,250.00

24,850.00

24,850.00

105,600.00

16,000.00

32,000.00

19,200.00

38,400.00

39,000.00

12,000.00

9,000.00

10,000.00

8,000.00

70,000.00

10,000.00

35,000.00

25,000.00

0.00

278,700.00

55,400.00

95,000.00

80,000.00

48,300.00

704,500.00

0.00

0.00

357,000.00

347,500.00

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00
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ชื่อกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก

9. ค่าแสตมป์

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ค่าแสตมป์ เป็นเงิน 4,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท

4,500.00

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

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
4,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

รวม 1,720,000.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ค่าดำเนินการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. ค่าดำเนินการเจ้าหน้าที่ (เสาร์ - อาทิตย์)
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
5. ค่าซ่อมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
6. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
7. ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา
8. ค่าโทรศัพท์
9. ค่าแสตมป์

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการไปราชการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการซ่อม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการชำระค่าโทรศัพท์รายเดือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดซื้อแสตมป์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง

หน่วยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2563

ปี 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
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
5.00
5.00
0.00
0.00
3.00
3.00
0.00
0.00

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
5.00
5.00
0.00
0.00
3.00
3.00
1.00
1.00

1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
5.00
5.00
2.00
2.00
3.00
3.00
0.00
0.00

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
5.00
5.00
2.00
2.00
3.00
3.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในการดำเนินโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง สำนักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ ราชภัฏกรุงเก่า “ ประจำปี พ.ศ. 2562 รหัส
โครงการ 6309000004
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63327 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 310 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม
ประเภทโครงการ [ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันทั่วโลกต่างอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการบริหารและพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน อาจจะเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท ำให้ ก ารบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาประเทศเกิ ด ความไม่ แ น่ น อน และไม่ ชั ด เจน ขาด
ประสิทธิภาพ และไม่สามารถเข้าสู่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ช้าลง ดังนั้น การเรียนรู้ และการพัฒนา
วิชาการให้เท่าเทียมนานาประเทศ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จึ งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศชาติ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึ งได้จัดการประชุม
วิชาการระดับชาติขึ้นโดยมีความประสงค์ให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและ
วิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิจัย
รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพั ฒนาคุณภาพด้านวิจัยในสาขา
ต่าง ๆ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้แก่ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้ง
นี้ โดยใช้ชื่องานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 “วิจัย นวัตกรรม
สู่การนำไปใช้ประโยชน์ ” ซึ่งจัดขึ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ
ผลงานวิจัย ตามกลุ่มสาขา 6 กลุ่ม ดังนี้ 1. การศึกษา 2. คณะมนุษยศาสตร์ และเทคโนโลยี 3. คณะ
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. คณะวิทยาการจัดการและบริห ารธุรกิจ 5. วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6. ศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันทาง
การศึกษาต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษาร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยมหามกุฎ ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบั น มาตรวิท ยาแห่ งชาติ สมาคมวิช าการไฟฟ้ าอิ เล็ กทรอนิ กส์ คอมพิ ว เตอร์ โทรคมนาคม และ
สารสนเทศ สถาบั น เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบั ง และมหาวิ ทยาลั ยรังสิ ต โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีเป้าประสงค์ที่จะดำเนินการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มาตรา 7 บัญญัติให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตระหนัก
และเห็นความสำคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
2. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้า
ทางวิชาการของอาจารย์นักวิจัย นักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมจากในประเทศ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
4. เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติ
5. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดำเนินงาน 1.วางแผนดำเนินงาน
2.เตรียมการจัดประชุม
3.บรรยายพิเศษ
4.การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
5.การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
6.การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุม
เชิงเวลา
1. ร้อยละของโครงการดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

150

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ

100
90
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย
1. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏ
กรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุในการจัดประชุม เป็นเงิน
20,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

20,000.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวม

20,000.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ.
2562

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2563

ปี 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)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม

คน

150.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมการประชุม

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง สำนักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกาษา รหัสโครงการ 6309000005
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 304 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12
เดือนหลังจากจบการศึกษา (ร้อยละ 80), KPI : S 301 จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและ
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ (2 หลักสูตร), KPI : S 307 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำภายใน ๑ ปี (ร้อยละ 80)
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้เปิดสอนและรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
หลั กสู ตรประกาศนี ย บั ตร ปริญ ญาโท ปริ ญ ญาเอก ซึ่งเป็ นการดำเนินงานตามแผนยุท ธศาสตร์ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การวิจั ย และนวัต กรรม โดย
ดำเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในรู ป แบบบรรยาย ปฏิ บั ติ ก าร การนำเสนอ
วิท ยานิ พ นธ์/ การค้ น คว้าอิ ส ระ การเชิญ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ จากภายนอกเพื่ อเป็ น กรรมการสอบเค้ าโครง
วิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษาอิ ส ระ การสอบประมวลความรู้ การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ และการสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเสริมการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม และการสืบสานประเพณีวัฒธรรมที่บัณฑิตพึงมี
เพื่ อให้ บั ณ ฑิ ตมีคุณ ลั ก ษณะพึ งประสงค์ตรงตามมาตรฐานทางวิช าการ และเกิดประโยชน์สู งสุ ดแก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น การดำเนินการและกิจกรรมที่
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เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
จะส่งผลให้บัณ ฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามี
คุณ ลั กษณะของบั ณ ฑิ ตที่ พึงประสงค์ มีคุณ ธรรม จริยธรรม ทั กษะทางปั ญ ญา ทักษะความสั มพั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีจิตอาสา ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีระบบและ
กลไกในการดำเนินการเพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารจากคณาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการบริการเกี่ยวกับห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษาและการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อพัฒนานักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการพัฒนาในการจัดกิจกรรมของหลักสูตร
ต่างๆ
5. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรและสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด
6. เพื่อยกระดับบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. วิธีการดำเนินงาน จัดการเรียนการสอนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,473,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2. จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ดำเนินการพัฒนา
3. จำนวนอาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจในการรับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส
2. ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการของอาจารย์และนักศึกษา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม
หลักสูตร
คน

7
4
150

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ

90
80
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. งานบริหารจัดการการจัดการเรียนการ
สอน
ระยะเวลาดำเนินการ

ตอบแทน
รายละเอียด : 1. กรรมการบริหารหลักสูตร จำนวน 3 เทอม เป็นเงิน 54,000 บาท
2. อาจารย์ประจำหลักสูตรตามสัญญา จำนวน 2 เทอม เป็นเงิน 16,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ รายละเอียด : 1. ค่าสอนระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นเงิน 1,160,000 บาท 2. อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา เป็นเงิน 38,000 บาท 3.
วิทยากรบรรยายเสริมรายวิชา เป็นเงิน 33,600 บาท 4. กรรมการคุมสอบปลายภาค
เป็นเงิน 25,800 บาท 5. กรรมการตรวจบทคัดย่อ/ตรวจรูปแบบ อาจารย์คุม
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ กรรมการพิจารณาชื่อเรื่อง/เค้าโครง และสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นเงิน 1,199,000 บาท 6. อาจารย์นิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา เป็นเงิน 43,500 บาท 7. คืนค่าหน่วย
กิต เป็นเงิน 10,000 บาท 8. ค่าวัสดุจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 14,700 บาท 9. ค่า
วัสดุหลักสูตร MBA. เป็นเงิน 22,490 บาท 10. ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติรายวิชา เป็นเงิน
157,400 บาท 11. ค่าวัสดุสารสนเทศ (IT) เป็นเงิน 60,000 บาท 12. ค่าหนังสือตำรา
วิชาการ (ห้องสมุด) เป็นเงิน 55,000 บาท 13. ค่ายาและเวชภัณฑ์ (ห้องพยาบาล) เป็น
เงิน 8,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,827,490 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ และค่าดอกไม้บายศรี เป็นเงิน 6,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่ายานพาหนะ เป็นเงิน 1,500 บาท
2. ค่าวัสดุ / ป้ายไวนิล เป็นเงิน 5,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ เป็นเงิน 7,200 บาท
2. ค่าพาหนะวิทยากร เป็นเงิน 3,000 บาท
3. ค่าเอกสาร เป็นเงิน 6,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,800 บาท

2. งานจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

3. สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องระดับ
บัณฑิตศึกษา
4. จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

5. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

70,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
13,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
28,250.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
28,250.00

2,827,490.00

417,390.00

674,300.00

628,600.00

1,107,200.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

16,800.00

0.00

0.00

16,800.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย
6. อบรมความรู้ทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา

7. สัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. สัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการ
จัดงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
9. สืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
เมษายน - กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
10. พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (4
หลักสูตร คือ ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ค.ม. สาขาวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล ศศ.ม. สาขาวิชาการ
พัฒนาสังคม ร.ม. สาขาวิชาอาชญา
วิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม)

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 69,200 บาท
2. ค่าพาหนะวิทยากร เป็นเงิน 5,000 บาท
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 39,100 บาท
4. ค่าวัสดุและค่าเอกสาร เป็นเงิน 22,560 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,860 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร เป็นเงิน 7,200 บาท
2. ค่าพาหนะวิทยากร เป็นเงิน 1,000 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 4,500 บาท
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 3,150 บาท
5. ค่าเอกสาร/วัสดุ เป็นเงิน 3,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,450 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าที่พัก /ค่าเบี้ยเลี้ยง/
ค่าลงทะเบียน/ ค่าทางด่วน เป็นเงิน 36,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,400 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าจ้างจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 6,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 10,000 บาท
3. ค่าพาหนะเดินทาง เป็นเงิน 4,500 บาท
4. ค่าเครื่องไทยธรรม เป็นเงิน 2,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร เป็นเงิน 132,000 บาท
2. ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร เป็นเงิน 44,000 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน / อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 11,880 บาท
4. ค่าจ้างพิมพ์เอกสารหลักสูตร 14,400 บาท
5. ค่าวัสดุ / ค่าเอกสาร เป็นเงิน 57,720 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

135,860.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
45,350.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
22,660.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
42,900.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
24,950.00

19,450.00

0.00

0.00

19,450.00

0.00

36,400.00

0.00

0.00

36,400.00

0.00

23,000.00

0.00

0.00

16,000.00

7,000.00

260,000.00

0.00

260,000.00

0.00

0.00
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ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

11. สัมมนาบทบาทและแนวทางในการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน เป็นเงิน 7,200 บาท
2. ค่าพาหนะวิทยากร เป็นเงิน 2,000 บาท
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 23,200 บาท
4. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ที่พัก/ค่ายานพาหนะ/ค่าบำรุงรถบัส/ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็น
เงิน 33,630 บาท
5. ค่าวัสดุ /ค่าเอกสาร เป็นเงิน 4,970 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,000 บาท

รหัส 12 หลัก

ระยะเวลาดำเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 2563

จำนวนเงิน
71,000.00

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

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
71,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

รวม 3,473,000.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. งานบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน
2. งานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
3. สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องระดับบัณฑิตศึกษา
4. จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
5. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
6. อบรมความรู้ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
7. สัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
8. สัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงาน
บริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการดำเนินงานตามแผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการดำเนินงานตามแผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ทวนสอบนักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าสัมมนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าสัมมนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและงาน
บริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
คน
ครั้ง
คน
ครั้ง
คน
ครั้ง
ครั้ง
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

ปี 2562

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 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)

0.00
0.00
10.00
10.00
50.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
80.00
0.00
0.00
0.00

1.00
1.00
20.00
20.00
0.00
0.00
50.00
80.00
0.00
0.00
2.00
80.00
0.00
0.00
0.00

2.00
2.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
2.00
80.00
45.00
80.00
30.00

2.00
2.00
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
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9. สืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย
10. พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (4 หลักสูตร
คือ ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ค.ม.
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ศศ.ม.
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ร.ม. สาขาวิชาอาชญา
วิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม)
11. สัมมนาบทบาทและแนวทางในการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการและงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ร้อยละ
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
4.00
80.00

80.00
80.00
0.00
0.00

80.00
80.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระได้เข้าร่วมกิจกรรม

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าร่วมสัมมนา
บทบาทและแนวทางในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

