
 

 

 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ) 

 

 
เล่มที่ 2 งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา 

(งบ บกศ.เพิม่เติม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วย : บาท

เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า
ค่าจ่างช่ัวคราว ค่า ต-ช-ว ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

-          -                 18,003,540      -                 2,638,460       300,000       -            -               20,942,000     100.00              
-          -                 18,003,540      -                 2,638,460       300,000       -            -               20,942,000     100.00              
-          -                 15,904,440      -                 2,438,460       -              -            -               18,342,900     87.59                
-          -                 15,904,440      -                 2,438,460       -              -            -               18,342,900     87.59                
-          -                 15,904,440      -                 2,438,460       -              -            -               18,342,900     87.59                
-          -                 15,904,440      -                 2,438,460       -              -            -               18,342,900     87.59                
-          -                 11,253,190      -                 1,658,460       -              -            -               12,911,650     61.65                

1 1 6311000002 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 3,000,000        3,000,000        
2 2 6311000005 ส่ือสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 750,000           750,000          
3 3 6311000013 โครงการส่ือสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรในการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 129,000           129,000          
4 4 6311000022 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส่ิงปลูกสร้าง และอาคารสถานท่ี กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 258,940           779,460           1,038,400        
5 5 6311000030 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กองทุนพัฒนาบุคลากร) 2,000,000        -                 2,000,000        
6 6 6311000031 โครงการประชุมบุคลากรประจ าภาคเรียน 50,000            -                 50,000            
7 7 6311000036 บริหารจัดการมหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) 354,250           -                 354,250          
8 8 6311000039 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 1,190,000        750,000           1,940,000        
9 9 6311000040 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (อบรม สัมมนา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) 850,000           -                 850,000          

10 10 6311000041 โครงการเตรียมความพร้อมงานปรับปรุงรายการตามขอเสนองบประมาณแผ่นดิน 2,800,000        -                 2,800,000        
-          -                 1,565,000       -                 280,000          -              -            -               1,845,000       8.81                  

11 1 6312000002 โครงการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 480,000           -                 480,000          
12 2 6312000003 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 600,000           -                 600,000          
13 3 6312000006 โครงการขับเคล่ือนคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 155,000           -                 155,000          
14 4 6312000007 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการขับเคล่ือนการถ่ายทอดแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 250,000           -                 250,000          
15 5 6312000008 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดท าตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน OKR 80,000            -                 80,000            
16 6 6312000010 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองนโยบายและแผน -                 280,000           280,000          

-          -                 100,000          -                 -                 -              -            -               100,000         0.48                  

17 1 6313000012 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 100,000           -                 100,000          
-          -                 2,986,250       -                 -                 -              -            -               2,986,250       14.26                

18 1 6314000010 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา 119,500           -                 119,500          
19 2 6314000011 โครงการพัฒนาบทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษาและการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 135,500           -                 135,500          
20 3 6314000012 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่นักศึกษาในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 1,140,000        -                 1,140,000        
21 4 6314000015 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1,591,250        -                 1,591,250        

-          -                 -                 -                 500,000          -              -            -               500,000         2.39                  

22 1 6315000021 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจ าศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 500,000           500,000          
-          -                 746,100          -                 -                 -              -            -               746,100         3.56                  
-          -                 746,100          -                 -                 -              -            -               746,100         3.56                  
-          -                 746,100          -                 -                 -              -            -               746,100         3.56                  

แผนงาน 4 แผนงานพ้ืนฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้ า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพ้ืนฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้ า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน

รวมงบประมาณท้ังส้ิน
แผนงานพ้ืนฐาน

ส านักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบเงินรายได้ เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จ าแนกตามยุทศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ

ร้อยละของประเภทงบประมาณรายจ่าย

ประเภทงบรายจ่าย

รวมท้ังส้ิน ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้ า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส านักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ส านักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน

ส านักงานอธิการบดี กองกลาง
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า
ค่าจ่างช่ัวคราว ค่า ต-ช-ว ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ

ประเภทงบรายจ่าย

รวมท้ังส้ิน ร้อยละ

ผลผลิตท่ี 4  : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม -          -                 746,100          -                 -                 -              -            -               746,100         3.56                  
สถาบันอยุธยาศึกษา -          -                 746,100          -                 -                 -              -            -               746,100         3.56                  

23 1 6317000007 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 746,100           746,100          
-          -                 1,353,000       -                 200,000          300,000       -            -               1,853,000       8.85                  
-          -                 1,353,000       -                 200,000          300,000       -            -               1,853,000       8.85                  
-          -                 1,353,000       -                 200,000          300,000       -            -               1,853,000       9                      

สถาบันวิจัยและพัฒนา -          -                 1,353,000       -                 200,000          300,000       -            -               1,853,000       8.85                  
24 1 6316000003 การน าเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo) 150,000           -                 -              150,000          
25 2 6316000004 เชิดชูเกียรตินักวิจัย 30,000            -                 -              30,000            
26 3 6316000006 โครงการจัดท าวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 178,000           -                 -              178,000          
27 4 6316000009 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 25,000            -                 -              25,000            
28 5 6316000010 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจ าปี พ.ศ. 2562 120,000           -                 -              120,000          
29 6 6316000012 โครงการพัฒนานักวิจัย 600,000           -                 -              600,000          
30 7 6316000014 โครงการบริหารจัดการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 100,000           200,000           300,000        600,000          
31 8 6316000019 โครงการบริหารจัดการการประชุม inter conference ISMAC 2020 (คร้ังท่ี 10) 150,000           -                 -              150,000          

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน 2.7 : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการ : โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ



ก 
 

                   สารบัญ  
  
 หน้า 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกรายโครงการและหมวดรายจ่าย  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1 
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1 
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1 
สำนักงานอธิการบดี 1  

กองกลาง 1   
6311000002 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 1   
6311000005 สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 5   
6311000013 โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรในการจดัหาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 11   
6311000022 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ สิ่งปลูกสร้าง และอาคารสถานที่  16   
6311000030 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กองทุนพัฒนาบุคลากร) 23   
6311000031 โครงการประชุมบคุลากรประจำภาคเรียน 26   
6311000036 บริหารจัดการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 29 

  6311000039 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียว (Green University) 32 

  6311000040 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (อบรม สัมมนา บคุลากรภายในมหาวิทยาลัย) 40   
6111000041 โครงการเตรียมความพร้อมงานปรับปรุงรายการตามขอเสนองบประมาณแผ่นดิน 43  

กองนโยบายและแผน 46   
6312000002 โครงการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 46   
6312000003 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอยีุธยา 49 

  6312000006 โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินของมหาวิทยาลัย 52 

  6312000007 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการถ่ายทอดแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 56 

  6312000008 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดทําตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน OKR 59   
6312000010 โครงการจัดหาและปรับปรุงครภุัณฑ์ ของกองนโยบายและแผน 62  

กองบริการการศึกษา 66   
6313000012 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 66   

กองพัฒนานักศึกษา 70   
6314000010 โครงการส่งเสริมสขุภาพนักศึกษา 70 

  
6314000011 โครงการพัฒนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการใหค้ำปรึกษาแก่นักศึกษา 74 

  
6314000012 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่นักศึกษาในระดับภมูิภาค และระดับประเทศ 78 

 
 

6314000015 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 83 



ข 
 

                   สารบัญ  
  
 หน้า  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   100   
6315000021 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ประจำศูนย์นวตักรรมดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้ 100  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง
การเจริญเติบโตจากภายใน 

110 

 
แผนงาน 4 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง
การเจริญเติบโตจากภายใน 

110 

 
แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ 
และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน 

110 

 
ผลผลิตที่ 4  : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 110  
สถาบันอยุธยาศึกษา 110   
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ    
รหัสโครงการ 6311000002 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63313 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการ และสายสนับสนุน 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 304 จำนวนบุคลากรของสายวิชาการท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 

40), KPI : S 313 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ (ร้อย
ละ 85) 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
3. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย เพื่อจะได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

2.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญในแผนการสอน ตำรา 
หนังสือและงานวิจัย 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน 1.เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2.
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญในแผนการสอน ตำรา หนังสือ
และงานวิจัย 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. คน 25 
   2. จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ รศ คน 8 
   3. จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ คน 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. อาจารย์และบุคลากรสายวิชาการมีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาเอกสารทาง
วิชาการอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด 

ร้อยละ 30 

   2. ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ร้อยละ 30 
   3. สัดส่วนของคณาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับ ผศ. รศ. และ ศ. ร้อยละ 30 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 (ตค 62- ธค 63) ร้อยละ 21 
   2. ไตรมาสที่ 2 (มค 63- มีค 63) ร้อยละ 23 
   3. ไตรมาสที่ 3 (เมย 63- มิย 63) ร้อยละ 28 
   4. ไตรมาสที่ 4 (กค 63- กย 63) ร้อยละ 28 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การทำผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การทำผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. เป็น
จำนวนเงิน 1170000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บาท 

1,170,000.00 292,500.00 292,500.00 292,500.00 292,500.00 

 2. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-30/09/2563 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน 
เอกสารคำสอน ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. เป็นจำนวนเงิน 
114900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,900 บาท 

114,900.00 28,725.00 28,725.00 28,725.00 28,725.00 

 3. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ ผศ. 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-30/09/2562 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
ระดับ ผศ. เป็นจำนวนเงิน 889220 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 889,220 บาท 

889,220.00 222,305.00 222,305.00 222,305.00 222,305.00 

 4. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ รศ. 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-30/09/2563 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
ระดับ รศ. เป็นจำนวนเงิน 194100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 194,100 บาท 

194,100.00 48,525.00 48,525.00 48,525.00 48,525.00 

 5. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ ศ. 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-30/09/2563 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
ระดับ ศ. จำนวนเงิน 45100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,100 บาท 

45,100.00 11,275.00 11,275.00 11,275.00 11,275.00 

 6. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เป็นจำนวนเงิน 
586680 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 586,680 บาท 

586,680.00 146,670.00 146,670.00 146,670.00 146,670.00 

รวม 3,000,000.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทำผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

คน 8.00 8.00 9.00 9.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนร้อยละของคณาจารย์ประจำที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับ ผศ.รศ. และ ศ. 

ร้อยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 

2. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

คน 8.00 8.00 9.00 9.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของคณาจารย์ประจำที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. แลบะ ศ. 

ร้อยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 

3. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำ
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

คน 8.00 8.00 9.00 9.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

ร้อยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 

4. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำ
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

คน 8.00 8.00 9.00 9.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

ร้อยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 

5. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำ
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

คน 8.00 8.00 9.00 9.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

ร้อยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 

6. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

คน 8.00 8.00 9.00 9.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

ร้อยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ในการดำเนินโครงการ 
สาเหตุหรือปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกนัความเสีย่ง 

จำนวนผู้ยื่นขอรับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้า ส่งเสริม กระตุ้น ผลักดัน ให้คณาจารย์ยื่นขอรับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    รหัส
โครงการ 6311000005 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63404 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 404 จำนวนระบบฐานข้อมูลการผลิตและพัฒนาครู (2 ฐานข้อมูล) 

              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0404, 4.4 พัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขัน การประชาสัมพันธ์มีความสำคัญมากต่อบุคคล ต่อ
หน่วยงาน ต่อองค์กร การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นักบริหาร นักการตลาดจะต้องศึกษา
เรียนรู้ การประชาสัมพันธ์จะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อบุคคล ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กร ดังนั้นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี จึงมีความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์มาก เมื่อใดองค์กรมีการพิจารณาถึงการ
ประชาสัมพันธ์ก็จะมีคำว่าภาพลักษณ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เป็นงานที่
เกี่ยวกับภาพลักษณ์และเป็นงานที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน 
เพ่ือผลแห่งชื่อเสียง ความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนที่มีต่อองค์กรนั่นเอง ซึ่งหากหน่วยงานมี
ภาพลักษณ์ที่ดี ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานย่อมเป็นสิ่งที่ดี ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร ย่อมเกิดจากความเพียรพยายาม ด้วยระยะเวลาอันยาวนาน การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีไม่สามารถ
ทำได้ในเวลาอันรวดเร็ว และเมื่อภาพลักษณ์นั้นตราตรึงอยู่ในจิตใจของประชาชนแล้ว ก็จะประทับแน่น
อยู่ในจิตใจของประชาชนตราบนานเท่านาน ด้วยความสำคัญดังที่กล่าวมางานสื่อสารองค์กร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดทำโครงการ สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร ขึ้นเพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อในการส่งเสริมภาพลักษณ์อันโดดเด่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สังคมภายนอก  
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย ภารกิจ และการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

2. เพ่ือเผยแพร่ผลการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ และภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ทางด้านการศึกษา 
ผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สาธารณชน ซึ่ง
ก่อให้เกิดการยอมรับต่อสาธารณชน อันจะนำไปซึ่งการเพ่ิมจำนวนนักศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งไทยและ
ต่างชาติ) ให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายในโรงเรียนต่างๆ 
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง 

4. เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระบวนการ “การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก” และการขยายเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ไปยังคนรุ่นใหม่ เปิดกว้างในการยอมรับความเห็น รูปแบบ และวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยและ
ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1.1 นักเรียนระดับมัธยมปลายภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง 60 โรงเรียน    
1.2 ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง 2,000 คน  

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ       
2.1  สามารถเผยแพร่ผลการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ และภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ทางด้านการศึกษา    
ผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สาธารณชน 
2.2  สามารถสร้าง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามแผนงานในแต่ละกิจกรรม 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 750,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร คน 2,000 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ที่ดำเนินการเผยแพร่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมที่สามารถดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. แนะแนวการศึกษาต่อ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกล้เคียง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 
2. ค่ายานพาหนะ  
3. ค่าจัดทำพรีเซ็นต์เทชั่น  
4. ค่าเสื้อโปโล 
5. ค่าติดตามประเมินผล 
  รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม        
 1. ถุงผ้า 
 2. แก้ว 
 3. ปากกา 
 4. สมุดโน๊ต 
 5. ป้ายประชาสัมพันธ์  
 6. แผ่นพับ  
 7. ถุงกระดาษ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 298,300 บาท 

298,300.00 238,300.00 60,000.00 0.00 0.00 

 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นมืออาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายใน-ภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
รายละเอียด 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร   
ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                            
รายละเอียด :  
1. ค่าอาหารกลางวัน / อาหารว่าง   
  และเครื่องด่ืม  
2. ค่าติดตามประเมินผล             
3. ค่ายานพาหนะ  
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ               
5. ค่าลงทะเบียน   
6. ค่าที่พัก   
 

107,600.00 0.00 0.00 107,600.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

ค่าวัสดุ 
1. วัสดุในการจัดกิจกรรม  
2. ป้ายประชาสัมพันธ์  
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,600 บาท 

 3. ARU CRM 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 - ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกล้เคียง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
รายละเอียด :  
1. ค่าวิทยากรอบรม    
ค่าใช้สอย 
1. ค่ายานพาหนะ       
2. ค่าติดตามประเมินผล   
ค่าวัสดุ 
1. วัสดุในการจัดกิจกรรม  
2. ป้ายประชาสัมพันธ์      
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,500 บาท 

34,500.00 0.00 0.00 22,000.00 12,500.00 

 4. Line official 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
รายละเอียด :  
ค่าจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านโซ
เชียว (Social Network) Line official          
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,000 บาท 

49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 

 5. ARU AMBASSADOR 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 - ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายใน - ภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร         
ค่าใช้สอย 
1. ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องด่ืม       
2. ค่าชุดสูท     
3. เสื้อโปโล     
4. โล่รางวัล    
5. ค่ากรอบรูปใส่เกียรติบัตร  
6. ค่ายานพาหนะ  
7. ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ               
8. ค่าที่พัก   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,500 บาท 

120,500.00 0.00 68,500.00 52,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 6. ARU EVENT TEAM 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
รายละเอียด :  
1. ค่าตอบแทนวิทยากร        
ค่าใช้สอย 
1.ค่าอาหาร /อาหารว่างและเครื่องด่ืม   
2. เสื้อโปโล     
ค่าวัสดุ 
1. วัสดุในการจัดกิจกรรม  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,600 บาท 

44,600.00 0.00 44,600.00 0.00 0.00 

 7. ARU พบครูแนะแนว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
รายละเอียด :  
1. ค่าอาหาร /อาหารว่างและเครื่องด่ืม  
2. ค่าตกแต่งสถานที่                                                                                                     
3. ค่าติดตามประเมินผล 
ค่าวัสดุ 
1. วัสดุในการจัดกิจกรรม  
2. ป้ายประชาสัมพันธ์      
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,500 บาท 

45,500.00 0.00 0.00 0.00 45,500.00 

 8. วารสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
รายละเอียด :  
1. ค่าพิมพ์วารสาร   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

รวม 750,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกียรติศักดิ์  เจริญใจ   
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. แนะแนวการศึกษาต่อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมการแนะแนว โรงเรียน 20.00 20.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพิ่มข้ึนจากเดิม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 10.00 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ คน 0.00 0.00 20.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และศักยภาพด้านประชาสัมพันธ์เพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

3. ARU CRM ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียน 0.00 0.00 12.00 12.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการพัฒนาการทำ Portfolio  มีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 85.00 
4. Line official ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม Line@ ร้อยละ 50.00 60.00 70.00 85.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารของ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
5. ARU AMBASSADOR ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนนักศึกษา AMBASSADOR ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 95.00 95.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนามีศักยภาพเพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 
6. ARU EVENT TEAM ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาทุนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
7. ARU พบครูแนะแนว ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมพบครูแนะแนว โรงเรียน 0.00 0.00 0.00 100.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพิ่มข้ึนจากเดิม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 10.00 
8. วารสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรในการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์    รหัส
โครงการ 6311000013 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63402 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการ

บริหารจัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 
              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          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
 

3. หลักการและเหตุผล 
             ในยุคปัจจุบันเป็นยคุของการแข่งขัน การประชาสัมพันธ์มีความสำคัญมากต่อบุคคล 
ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กร การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นักบริหาร นักการตลาดจะต้องศึกษา
เรียนรู้ การประชาสัมพันธ์จะก่อให้เกิด    ภาพพจน์ที่ดีต่อบุคคล ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กร ดังนั้นการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี จึงมีความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์มาก เมื่อใดองค์กรมีการพิจารณาถึงการ
ประชาสัมพันธ์ก็จะมีคำว่าภาพลักษณ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เป็นงานที่
เกี่ยวกับภาพลักษณ์และเป็นงานที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน 
เพ่ือผลแห่งชื่อเสียง ความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนที่มีต่อองค์กรนั่นเอง ซึ่งหากหน่วยงานมี
ภาพลักษณ์ที่ดี ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานย่อมเป็นสิ่งที่ดี ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร ย่อมเกิดจากความเพียรพยายาม  ด้วยระยะเวลาอันยาวนาน การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีไม่สามารถ
ทำได้ในเวลาอันรวดเร็ว และเมื่อภาพลักษณ์นั้นตราตรึงอยู่ในจิตใจของประชาชนแล้ว ก็จะประทับแน่น
อยู่ในจิตใจของประชาชนตราบนานเท่านานด้วยความสำคัญดังที่กล่าวมางานสื่อสารองค์กร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดทำโครงการ สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร ขึ้นเพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อในการส่งเสริมภาพลักษณ์อันโดดเด่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สังคมภายนอก  
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย ภารกิจ และการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

2. เพ่ือเผยแพร่ผลการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ และภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ทางด้านการศึกษา 
ผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สาธารณชน ซึ่ง
ก่อให้เกิดการยอมรับต่อสาธารณชน อันจะนำไปซึ่งการเพ่ิมจำนวนนักศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งไทยและ
ต่างชาติ) ให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากข้ึน     

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายในโรงเรียนต่างๆ 
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง  

4. เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระบวนการ “การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก” และการขยายเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ไปยังคนรุ่นใหม่ เปิดกว้างในการยอมรับความเห็น รูปแบบ และวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยและ
ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักเรียน และนักศึกษา ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามแผนงานในแต่ละกิจกรรม 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 129,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ครุภัณฑ์ รายการ 6 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน รายการ 6 
 

12



11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. กิจกรรมที่ 1 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาสที่ 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ HP 280G4MT รายละเอียด :  - มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU)    12 แกนหลัก (6Core) Intel    Core i7-8700 - มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน    3.2GHz. จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
มี   หน่วยความจำแบบ Cache    Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพ   ติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล   กลาง แบบ Graphics 
Processing     Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำ   หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย   
กว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด    DDR 4 มีขนาด 8 GB - มีหน่วย
จัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)    ชนิด SATA ขนาดความจุ 2TB    จำนวน 1 หน่วย - มี 
DVD RW จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย    (Network Interface) 
แบบ    10/100/1000 Base-T จำนวน        1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ    
USB 2.0 จำนวน 4 ช่อง และ USB    3.1 จำนวน 2 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ แบบ 
USB    Port จำนวน 1 ชุด  - มีจอภาพ HP 20kd IPS LED    Baclit Monitor มี 
Contrast Ratio    1000:1 มีขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 1    หน่วย - รับประกัน 3 ปี 
Onsite Service By    HP Thailand จำนวน 6 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท  
รายการครุภัณฑ์ 
1. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ราคา 30000 จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 30,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 30,000.00 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

 2. กิจกรรมทที่ 2 คอมพิวเตอร์ 
(Notebook) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาสที่ 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (Notebook)  HP 15s-du0009TX  (Natural 
Silver) รายละเอียด :  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)          8 แกนหลัก (4 Core) 
Intel Core       i5-8265U - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน   1.6 GHz. จำนวน 1 
หน่วย - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี   หน่วยความจำแบบ Cache     Memory 
ขนาด 6MB  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ   แยกจากแผงวงจรหลักมีขนาด 2GB    
NVIDIA GeForce MX150         (2GB GDDR5) - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด    
DDR-4-240 มีขนาดความจุ 8GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)    ชนิด SATA 
ขนาดความจุ 1TB    จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียด    1920x1080 
และมีขนาด 15.6”    แบบFHD - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย    (Network 
Interface) แบบ    10/100/1000 Base-T จำนวน 1    ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ    USB 3.1 จำนวน 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI จำนวน     1 
ช่อง - สามารถใช้งาน Wi-fi (802.11b,g,n)    และ Bluetooth ได้ - รับประกัน 2 ปี ส่ง
เข้าศูนย์บริการ   จำนวน 1 เครื่อง   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท  

22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 3. กิจกรรมที่ 3 ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดมือ
ถือคู่ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาสที่ 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือคู่ 
จำนวน 1 ชุด 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือคู่ ราคา 20000 จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 20,000.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 20,000.00 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

 4. กิจกรรมที่ 4 ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดค้อง
ศรีษะ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาสที่ 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์ 
ไมโครโฟนไร้สายชนิดค้องศรีษะ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดคล้องศรีษะ ราคา 14000 จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 
14,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 14,000.00 บาท 

14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 

 5. กิจกรรมที่ 5 ไมโครโฟนไร้สาย แบบติด
กล้อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาสที่ 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์ ไมโครโฟนไร้สายแบบติดกล้อง จำนวน 1 ชุด  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 25,000 บาท  
รายการครุภัณฑ์ 
1. ไมโครโฟนไร้สาย แบบติดกล้อง ราคา 25000 จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 25,000.00  
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 25,000.00 บาท 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

 6. กิจกรรมที่ 6 Stabilizer ขาต้ังกล้อง 
Gimbal Steadicam 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาสที่ 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์ 
Stabilizer ขาต้ังกล้อง 
Gimbal Steadicam 
จำนวน 1 ชุด 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. Stabilizer ขาต้ังกล้อง Gimbal Steadicam ราคา 18000 จำนวน 1 ชุด รวมเป็น
เงิน 18,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 18,000.00 บาท 

18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 129,000.00     

14



12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกียรติศักดิ์  เจริญใจ   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. กิจกรรมที่ 1 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานด้านมัลติมีเดียมีคุณภาพสูงข้ึน ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมทที่ 2 คอมพิวเตอร์ (Notebook) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
3. กิจกรรมที่ 3 ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือคู่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
4. กิจกรรมที่ 4 ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดค้องศรีษะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์ รายการ 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
5. กิจกรรมที่ 5 ไมโครโฟนไร้สาย แบบติดกล้อง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
6. กิจกรรมที่ 6 Stabilizer ขาต้ังกล้อง Gimbal Steadicam ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง และอาคารสถานที่ 
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี    รหัสโครงการ 6311000022 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63401 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ (ด้านบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินด้าน Green University ตามเกณฑ์ UI greenmetric 

(2000 คะแนน), KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหาร
จัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 
              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          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจหลักในด้านการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นงานปรับปรุงและซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง และอาคารสถานที่ จึงเป็นอีกหนึ่ง
ภารกิจหลักของกองกลาง ทั้งนี้เพ่ือให้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนและการใช้
งาน มีสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมทั้งเพ่ือให้อาคารเรียน อาคารสำนักงาน อาคาร
หอพักนักศึกษา บ้านพักของบุคลากร ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และภูมิทัศน์ ของมหาวิทยาลัยมีสภาพ
สมบูรณ์ สวยงาม เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นสร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือให้บุคคลภายนอกมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย  
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง และอาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัยได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสถาพดีเหมาะสมกับการใช้งานตลอดเวลา 

2.  เพ่ือให้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง และอาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัยได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมตามแผนงานที่วางไว้ 

3.  เพื่อให้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งปลุกสร้าง และอาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัยได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมกรณีฉุกเฉิน มีความจำเป็นเร่งด่วนและต้องดำเนินการทันที 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2.  นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
6. วิธีการดำเนินงาน 1.  ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 

    2.  ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,038,400.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละของปริมาณงานที่ได้รับการปรับปรงุซ่อมแซม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของการปรับปรุงซ่อมแซมได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. ซ่อมปรับปรุงรถโดยสารหมายเลข
ทะเบียน 40 - 0587 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.  เคาะเก็บรอยครูดรอบตัวถังรถ  2,5000  บาท 
2.  พ่นสีตัวถังใหม่ พร้อมพ่นลวดลายตามเดิม  180,000 บาท 
3.  ขูดกาวกระจกด้านนอก พร้อมซีลกาวใหม่  20,000  บาท 
4.  แปลงไฟหน้าเป็นไฟดวงกลมข้างละ 2 ดวง ชนิดเปลี่ยนใส้หลอดได้  8,000 บาท 
5.  เปลี่ยนไฟท้าย 1 คู่  9,000 บาท 
6.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  16,940  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 258,940 บาท 

258,940.00 0.00 258,940.00 0.00 0.00 

 2. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ ก2/21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.  เปลี่ยนฝาผนังบ้านพักภายนอก 
2.  ปรับปรุง ซ่อมแซม ส่วนอื่นๆ ให้บ้านพักมีสภาพสมบูรณ์เหมาะสมกับการพักอาศัย 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,000 บาท 

92,000.00 0.00 92,000.00 0.00 0.00 

 3. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 96/50 
ระยะเวลาดำเนินกา 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.  ซ่อมแซมประตุห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์ 
2.  ซ่อมแซมฝาผนังบ้าน 
3.  ซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาที่ชำรุด 
4. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา 
5.  ซ่อมแซมส่วนอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และเหมาะสมกับการพักอาศัย 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท 

65,000.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00 

 4. วิทยุสื่อสาร 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : วิทยุสื่อสาร จำนวนุ 15 ชุด ชุดละ 5500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82500 บาท 
-วิทยุสื่อสารเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ CB245MH 
-กำลังส่ง 5 วัตต์ 
-อุปกรณ์ ตัวเครื่อง แบตเตอรี่ เสาอากาศยาง แท่นชาร์จ คลิปเหน็บ คู่มือใช้งาน 
รายการครุภัณฑ์ 
1. วิทยุสื่อสาร ราคา 5500 จำนวน 15 ชุด รวมเป็นเงิน 82,500.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 82,500.00 บาท 
 
 
 

82,500.00 82,500.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 5. เครื่องดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เครื่องดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159380บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องดับเพลิง ราคา 3745 จำนวน 40 เครื่อง รวมเป็นเงิน 149,800.00 บาท 
2. MAGMEX PLUS RED FIRE HOSE 2.5x20 m. ราคา 4494 จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 
4,494.00 บาท 
3. ข้อต่อสวมเร็ว 2.5 ทองเหลือง ราคา 1926 จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 1,926.00 บาท 
4. หัวฉีด สวมเร็ว 3.5x18 ทองเหลือง ราคา 3160 จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 3,160.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 159,380.00 บาท 

159,380.00 159,380.00 0.00 0.00 0.00 

 6. แท็งค์น้ำสเตนเลสก้นนูน พร้อมอุปกรณ์ 
(ขา+ลูกลอยโยก) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : แท็งค์น้ำสเตนเลสก้นนูน พร้อมอุปกรณ์ (ขา+ลูกลอยโยก) จำนวน 12 ชุด ชุดละ 
16800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 201600 บาท รายการครุภัณฑ์ 
1. แท็งค์น้ำสเตนเลสก้นนูน พร้อมอุปกรณ์ ราคา 16800 จำนวน 12 รายการ รวมเป็นเงิน 
201,600.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 201,600.00 บาท 

201,600.00 201,600.00 0.00 0.00 0.00 

 7. เครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 9500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง ราคา 9500 จำนวน 4 เครื่อง รวมเป็นเงิน 38,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 38,000.00 บาท 

38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 

 8. รถตัดหญ้า 4 ล้อ มีเกียร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหวิทยาลัย 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : รถตัดหญ้า 4 ล้อ มีเกียร์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 28600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28600 บาท 
รายากรครุภัณฑ์ 
1. รถตัดหญ้า 4 ล้อ มีเกียร์ ราคา 28600 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 28,600.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 28,600.00 บาท 

28,600.00 28,600.00 0.00 0.00 0.00 

 9. ปั๊มอัตโนมัติ ถังกลม 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดเนินการ 
   มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ปั๊มอัตโนมัติ ถังกลม จำนวน 1 ถัง ถังละ 7100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7100 บาท รายการครุภัณฑ์ 
1. ปั๊มอัตโนมัติ ถังกลม ราคา 7100 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 7,100.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 7,100.00 บาท 

7,100.00 7,100.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 10. ปั๊มอัดฉีดมีล้อ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ปั๊มอัดฉีดมีล้อ จำนวน 3 ตัว ตัวละ 17700 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53100 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ปั๊มอัดฉีดมีล้อ ราคา 17700 จำนวน 3 ตัว รวมเป็นเงิน 53,100.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 53,100.00 บาท 

53,100.00 53,100.00 0.00 0.00 0.00 

 11. เลื่อยตัดแต่งฟันสลับ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เลื่อยตัดแต่งฟันสลับ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 16500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16500 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เลื่อยตัดแต่งฟันสลับ ราคา 16500 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 16,500.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 16,500.00 บาท 

16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 

 12. เลื่อยโซ่เครื่องยนต์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เลื่อยโซ่เครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 10500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10500 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เลื่อยโซ่เครื่องยนต์ ราคา 10500 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 10,500.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 10,500.00 บาท 

10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 

 13. สว่านใช้แบต 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : สว่านใช้แบต 18V จำนวน 2 ตัว ตัวละ 5100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10200 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. สว่านใช้แบต ราคา 5100 จำนวน 2 ตัว รวมเป็นเงิน 10,200.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 10,200.00 บาท 

10,200.00 10,200.00 0.00 0.00 0.00 

 14. เป่าลม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เป่าลม จำนวน 2 ตัว ตัวละ 2390 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4780 บาท 
-มีถุง 
-กำลังวัตต์ 600 วัตต์ 
-ปริมาณลม 4.1 ลบ.ม./นาที 
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 16000 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เป่าลม ราคา 2390 จำนวน 2 ตัว รวมเป็นเงิน 4,780.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 4,780.00 บาท 

4,780.00 4,780.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 15. ปั๊มอัดฉีด 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ปั๊มอัดฉีด จำนวน 2 ตัว ตัวละ 5100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10200 บาท 
-130 บาร ์
-ระบบมอเตอร์ UNIVERDAL MOTOR 
-มอเตอร์ 1.7Kw./2.3 Hp 
-แรงดัดสูงสุด 130 Bar 
-ปริมาณนำ 400 L/hr 
-ระบบการทำงาน Auto Stop 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ปั๊มอัดฉีด ราคา 5100 จำนวน 2 ตัว รวมเป็นเงิน 10,200.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 10,200.00 บาท 

10,200.00 10,200.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,038,400.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเพลินตา  โมสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. ซ่อมปรับปรุงรถโดยสารหมายเลขทะเบียน 40 - 0587 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานปรับปรุงรถโดยสาร งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ ก2/21 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้พักอาศัยในบ้านพัก ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
3. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 96/50 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพัก งาน 0.00 1.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผุ้พักอาศัยในบ้านพัก ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
4. วิทยุสื่อสาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิทยุสื่อสาร รายการ 15.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
5. เครื่องดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
6. แท็งค์น้ำสเตนเลสก้นนูน พร้อมอุปกรณ์ (ขา+ลูกลอยโยก) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แท็งค์น้ำสเตนเลสก้นนูนพร้อมอุปกรณ์ รายการ 12.00 0.00 0.00 0.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
7. เครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง รายการ 4.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
8. รถตัดหญ้า 4 ล้อ มีเกียร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รถตัดหญ้า 4 ล้อ มีเกียร์ รายการ 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
9. ปั๊มอัตโนมัติ ถังกลม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปั๊มอัตโนมัติ ถังกลม รายการ 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
10. ปั๊มอัดฉีดมีล้อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปั๊มอัดฉีดมีล้อ รายการ 3.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
11. เลื่อยตัดแต่งฟันสลับ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เลื่อยตัดแต่งฟันสลับ รายการ 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
12. เลื่อยโซ่เครื่องยนต์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เลื่อยโซ่เครื่องยนต์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
13. สว่านใช้แบต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สว่านใช้แบต รายการ 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
14. เป่าลม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เป่าลม รายการ 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
15. ปั๊มอัดฉีด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปั๊มอัดฉีด รายการ 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
ไม่มี ไม่มี 
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โครงการตามทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กองทุนพัฒนาบุคลากร)    รหัส
โครงการ 6311000030 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63317 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กองทุนพัฒนา
บุคลากร) 

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, ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ..... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน 
วิจัย ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม ปรับปรุงการถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และเพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับการ
พัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งได้กล่าวถึงภาพอนาคตที่มีผลกระทบต่ออุดมศึกษ อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอำนาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงด้านเยาวชน นักศึกษาและบัณฑิตในอนาคต เป็นต้น 
โดยมีเป้าหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
สู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
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ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาวิวัฒน์รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น
ไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดยหากวัดการพัฒนาในมุมมองทั้ง 4 
ด้าน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการพันธกิจเพ่ือเป้าหมาย
การพัฒนาไปพร้อมๆ กันพิจารณาทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองมิติด้านการเงิน มุมมองมิติด้านลูกค้า 
มุมมองมิติด้านกระบวนการภายใน มุมมองมิติด้านการเรียนรู้พัฒนา และเพ่ือให้การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงค์และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ดังที่
ได้กล่าวในข้างต้น และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงได้บรรลุเป้าหมายต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่การผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ให้มี
คุณภาพตามความต้องการสังคมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีความจำเป็นต้องดำเนินการ
จัดทำโครงการเพ่ือเป็นหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สำเร็จตามที่ได้กล่าวในข้างต้นต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือใช้ในกองทุนพัฒนาบุคลากร 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์และบุคลากรผู้ได้รับทุน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน เพ่ือใช้ในกองทุนพัฒนาบุคลากร  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 30 
เชิงคุณภาพ    
   1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 30 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1-4 ร้อยละ 100 
 

24



11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. กองทุนพัฒนาบุคลากร 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : กองทุนพัฒนาบุคลากร เป็น
จำนวนเงิน 2,000,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท 

2,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

        
        

รวม 2,000,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานอธิการบดี   

รมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. กองทุนพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 
       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน    รหัสโครงการ 6311000031 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63316 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 318 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

(ร้อยละ 85) 
 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การประชุมบุคลากร เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการทำงานและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจง
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยและรายงานผลการปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากรได้รับทราบพันธกิจทั้ง 
5 ด้าน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. เพ่ือให้
บุคลากรได้ทราลบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย 3. เพ่ือระดมความเห็นในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนบุคลากร คน 700 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากงานทรพยากรบุคคล ร้อยละ 85 
   2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. การประชุมบุคลากรประจำภาค
การศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 20000 บาท จำนวน 2 
ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 40000 บาท 
ค่าวัสดุ 5000 บาท จำนวน 2 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 
10000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 

รวม 50,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. การประชุมบุคลากรประจำภาคการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร คน 700.00 0.00 0.00 700.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 
ร้อยละ 42.50 0.00 0.00 42.50 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชมุไม่เป็นไปตามแผน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องรวบรวมข้อมูลการรายงานขอไม่เข้าร่วมประชุมต่อมหาวิทยาลัย 
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โครงการตาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการมหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม)    รหัสโครงการ 6311000036 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63E01โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น 

ผลผลิต/โครงการ  แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 
แผนงาน  แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 401 จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน) สงป., KPI : BB 402 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่
สูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ์) สงป., KPI : BB 403 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบาย
ด้านจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่
บริการ ไม่ต่ำกว่า (2,000 คน) สงป., KPI : BB 404 จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน) 
สงป., KPI : BB 405 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาคีเครือข่าย 
ผู้นำชุมชน และประชาชน อย่างน้อย (20 โครงการ/กิจกรรม) สงป. , KPI : BB 406 นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 85) สงป , KPI : BB 407 จำนวนครัวเรือนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 
(200ครัวเรือน) สงป., KPI : BB 408 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน 
และ/หรือ ยกระดับรายได้ครัวเรือน ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 60) สงป. , KPI : BB 409 ร้อยละรายได้ของ
ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายท ี
 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0101, 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานอธิการบดี มีฐานะเป็นผู้ดูแลมหาวิทยาลัยทั้ง บุคลลากร อาคารสถานที่ และมีหน้าที่
แก้ไขปัญหาเฉาะหน้าที่เกิดขึ้น เพ่ือให้มหาวิยาลัยเดินหน้าไปได้ด้วยดี ด้วยเหตุหน้าจำทำให้ส่วนงานมี
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงต่อการดำเนินการจึงทำให้ต้องของบประมาณระหว่างปี เพื่่อแก้ไข
ปัญหาตรงส่วนนี้และทำให้เป็นวินัยทางการเงินการคลัง จึงได้ประมาณการและขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมในครั้งนี้ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ไม่เพียงพอ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ดำเนินการตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ใช้จ่ายหลังจากงบประมาณปกติ ไม่เพียงเพียงและกิจกรรมที่ไม่อยู่ในแผนการใช้
จ่าย ที่ส่วนกลางรับผิดรับ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 354,250.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละการใช้จ่าย 100 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. สามารแก้ไขปัญหา 100 100 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการตามแผนการใช้จ่าย 100 100 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. งบประมาณส่วนกลางเพิ่มเติม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มรภ อย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : งบประมาณส่วนกลางเพิ่มเติม 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 354250.00บาท 

354,250.00 88,562.50 88,562.50 88,562.50 88,562.50 

รวม 354,250.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. งบประมาณส่วนกลางเพิ่มเติม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1 ร้อยละ 1.00 1.00 1.00 1.00 
       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)    รหสั
โครงการ 6311000039 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63411 โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่สังคมสีเขียว
อย่างยั่งยืน Green University 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง

พลังทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 411 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ

มหาวิทยาลัย (ระดับ 5) 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green University และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีความโดดเด่น
ในตำแหน่งที่ตั้ง มีความหลากหลายในด้านของศิลปะวัฒนธรรมและกลุ่มประชากรที่รายล้อม
มหาวิทยาลัย ทั้งท่ีเป็นกลุ่มคนพื้นเมือง กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มนักเที่ยว เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งม่ันของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติและในทุกกลุ่มประชากร
โดยมิได้เลือกปฏิบัติ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องจัดให้มีการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเป็นหน่วยงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำเป็นต้องให้มหาวิทยาลัยมีส่วน
ร่วมในวาทกรรมทางวิชาการ ที่ว่าด้วยความยั่งยืนในการศึกษาและสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว ส่งเสริมให้มี
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้
นำไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยใช้เครื่องมือประเมินตนเองที่มีมาตรฐาน มีความเป็นสากล ในการ
บริหารจัดการและควบคุมให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกพัฒนาสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน UI Green Metric World University Ranking ถือ
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เป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
มหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวนี้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ในด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้านใน
สัดส่วนที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1) ที่ตั้งและโครงสร้างพ้ืนฐาน ร้อยละ 15  
2) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร้อยละ 21 
3) การจัดการของเสีย ร้อยละ 18 
4) การจัดการน้ำ ร้อยละ 10 
5) การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 18 
6) ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ร้อยละ 18 เพ่ือให้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พัฒนาสู่ความเป็นสากลและได้รับการยอมรับ แสดงบทบาทที่
สำคัญของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงมุ่ง
พัฒนาสู่ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” โดยแบ่งแผนการพัฒนาไว้เป็น 4 ระยะประกอบด้วย  ระยะที่ 1 เน้น
ให้เกิดการตื่นตัว การสร้างความตระหนักและการรับรู้ของนักศึกษา บุคลากรและคนในท้องถิ่น ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวผ่านการสื่อสารและการให้ความรู้แบบต่าง ๆ ระยะที่ 2 การ
พัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบ 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือแสดงให้เห็นความพร้อม ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น  

2. สร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้ขอนักศึกษและอาจารย์ในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสี
เขียว 

3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความเหมาะสมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. จัดการพลังงานให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
5. จัดการของเสียที่ถูกวิธี  
6. การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า 
7. พัฒนาระบบการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
8. เพ่ิมความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน   

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6. วิธีการดำเนินงาน 1. ติดตั้งวัดสุด อุปกรณ์ ครุภัณ์ ตามโครงการ 

               2.จัดกิจกรรมส่งสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
               3.จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
               4. กระจายหน้าที่ให้กับแต่ละหน่วยงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,940,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนโครงการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว โครงการ 25 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62) โครงการ 7 
   2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63) โครงการ 16 
   3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63) โครงการ 15 
   4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63) โครงการ 6 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. ระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าชนิด
เรียลไทม์ (ฝ่ายอาคาร) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์ระบบการตรวจวัดการใช้พลังงานงานไฟฟ้า 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  350,000 บาท  
รายการครุภัณฑ์ 
1. ระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าชนิดเรียลไทม์ (ฝ่ายอาคาร) ราคา 
350000 จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 350,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 350,000.00 บาท 

350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 

 2. การส่งเสริมมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับ
คณะและสถาบัน (4 คณะ 3 สถาบัน 2 
สำนัก) 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : การส่งเสริมมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับคณะและสถาบัน 
(4 คณะ 3 สถาบัน 2 สำนัก) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  270,000 บาท  

270,000.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 

 3. ถังขยะ (ฝ่ายอาคาร) 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ถังขยะ (ฝ่ายอาคาร) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  100,000 บาท  

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 

 4. การจัดการขยะส่วนกลาง (ฝ่ายอาคาร) 
ระยะเวลาดำเนินการ 
    

วัสดุ 
   รายละเอียด : การจัดการขยะส่วนกลาง (ฝ่ายอาคาร) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  50,000 บาท  

50,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 

 5. การเพิ่มศักยภาพชมรมนักศึกษา สโมสร
นักศึกษา เพื่อการรณรงค์ประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม (กพน.) 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : การเพิ่มศักยภาพชมรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษา เพื่อ
การรณรงค์ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (กพน.) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  40,000 บาท  

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

 6. การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาใน
รายวิชาด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความ
ยั่งยืน (คมส./ควท.) 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในรายวิชาด้านการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความย่ังยืน (คมส./ควท.) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  30,000 บาท  

30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

 7. การตัดแต่งทรงพุ่มไม้ใหญ่ (ฝ่ายอาคาร) 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : การตัดแต่งทรงพุ่มไม้ใหญ่ (ฝ่ายอาคาร) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  30,000 บาท  
 
 
 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 8. การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และถังดัก
ไขมันของอาคารภายในมหาวิทยาลัย (ฝ่าย
อาคาร) 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และถังดักไขมันของ
อาคารภายในมหาวิทยาลัย (ฝ่ายอาคาร) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  400,000 บาท  

400,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

 9. การเพิ่มและทดแทนต้นไม้ใน
มหาวิทยาลัย (ฝ่ายอาคาร) 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : การเพิ่มและทดแทนต้นไม้ในมหาวิทยาลัย (ฝ่าย
อาคาร) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  30,000 บาท  

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

 10. การอบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ฝ่ายอาคาร) 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : การอบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ฝ่ายอาคาร) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  20,000 บาท  

20,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 

 11. การบริหารจัดการขยะพิษ (ควท.) 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : การบริหารจัดการขยะพิษ (ควท.) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  20,000 บาท  
 

20,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 

 12. การศึกษาดูงาน 
 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : การศึกษาดูงาน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  30,000 บาท  

30,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

 13. การตัดต้ังสวิทช์กระตุกเพื่อลดการใช้
พลังงาน (ฝ่ายอาคาร) 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : การตัดต้ังสวิทช์กระตุกเพือ่ลดการใช้พลังงาน (ฝ่าย
อาคาร) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  35,000 บาท  

35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 

 14. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
และแนวทางการลด  ก๊าซเรือนกระจก เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
(สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และแนวทางการลด  ก๊าซเรือน
กระจก เพื่อส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  (สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท  

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 

 15. ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง เปลี่ยนขยะ
ใบไม้ให้มีชีวิต (เกษตรศาสตร3์0/09/2563 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง เปลี่ยนขยะใบไม้ให้มีชีวิต 
(เกษตรศาสตร์)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท  
 

20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 16. กระถางสีเขียว (Green pot) (สาขา
เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : กระถางสีเขียว (Green pot) (สาขาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  20,000 บาท  

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

 17. การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากมูล
ฝอยอินทรีย์ (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากมูลฝอยอินทรีย์ 
(สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  15,000 บาท  

15,000.00 0.00 10,000.00 5,000.00 0.00 

 18. ถังกรีนโคน ถังหมักรักษ์โลก  (สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ถังกรีนโคน ถังหมักรักษ์โลก  (สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  15,000 บาท  

15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 

 19. ประยุกต์ศิลป์สร้างสรรค์ด้วยแนวคิด
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ประยุกต์ศิลป์สร้างสรรค์ด้วยแนวคิดมหาวิทยาลัยสี
เขียว 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท  

30,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

 20. Green society in mind (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : Green society in mind (การสอนภาษาอังกฤษ) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  20,000 บาท  
 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

 21. การจัดซื้อรถไฟฟ้า เพื่อให้บริการ
ภายในมหาวิทยาลัย (สนอ.) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึงวันที่  
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : การจัดซื้อรถไฟฟ้า เพื่อให้บริการภายในมหาวิทยาลัย 
(สนอ.) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  400,000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. การจัดซื้อรถไฟฟ้า เพื่อให้บริการภายในมหาวิทยาลัย (สนอ.) ราคา 
400000 จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 400,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 400,000.00 บาท 

400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 

รวม 1,940,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานอธิการบดี   
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. ระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าชนิดเรียลไทม์ (ฝ่ายอาคาร) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบ งาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
2. การส่งเสริมมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับคณะและสถาบัน (4 
คณะ 3 สถาบัน 2 สำนัก) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
3. ถังขยะ (ฝ่ายอาคาร) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคร้ัง คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 
4. การจัดการขยะส่วนกลาง (ฝ่ายอาคาร) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคร้ัง คร้ัง 0.00 1.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ คร้ัง 0.00 1.00 0.00 1.00 
5. การเพิ่มศักยภาพชมรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษา เพื่อการ
รณรงค์ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (กพน.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง คร้ัง 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ คร้ัง 1.00 1.00 1.00 0.00 
6. การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในรายวิชาด้านการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความย่ังยืน (คมส./ควท.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคร้ัง คร้ัง 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ คร้ัง 1.00 1.00 1.00 0.00 
7. การตัดแต่งทรงพุ่มไม้ใหญ่ (ฝ่ายอาคาร) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 
8. การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และถังดักไขมันของอาคาร
ภายในมหาวิทยาลัย (ฝ่ายอาคาร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
9. การเพิ่มและทดแทนต้นไม้ในมหาวิทยาลัย (ฝ่ายอาคาร) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคร้ัง คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 
10. การอบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ฝ่ายอาคาร) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคร้ัง คร้ัง 1.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ คร้ัง 1.00 1.00 0.00 0.00 
11. การบริหารจัดการขยะพิษ (ควท.) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง คร้ัง 1.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ คร้ัง 1.00 1.00 0.00 0.00 
12. การศึกษาดูงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ กิจกรรม 0.00 1.00 1.00 0.00 
13. การตัดต้ังสวิทช์กระตุกเพื่อลดการใช้พลังงาน (ฝ่ายอาคาร) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 
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14. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา และแนวทางการลด  ก๊าซเรือนกระจก 
เพื่อส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  (สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 
15. ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง เปลี่ยนขยะใบไม้ให้มีชีวิต 
(เกษตรศาสตร์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคร้ัง คร้ัง 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ คร้ัง 0.00 1.00 1.00 0.00 
16. กระถางสีเขียว (Green pot) (สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคร้ัง คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 
17. การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากมูลฝอยอินทรีย์ (สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ กิจกรรม 0.00 1.00 1.00 0.00 
18. ถังกรีนโคน ถังหมักรักษ์โลก  (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ กิจกรรม 1.00 1.00 0.00 0.00 
19. ประยุกต์ศิลป์สร้างสรรค์ด้วยแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ กิจกรรม 0.00 1.00 1.00 1.00 
20. Green society in mind (การสอนภาษาอังกฤษ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 
21. การจัดซื้อรถไฟฟ้า เพื่อให้บริการภายในมหาวิทยาลัย (สนอ.) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการ รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
คณะกรรมการพัฒนามหาวทิยาลัยสีเขียวไม่สามารถสร้างแนวคดิและสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้สู่มหาวิทยาลัยได ้

จัดให้มีการศึกษาดูงานในหน่วยงานภายนอกที่มีความเปน็เลิศในการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างชาญฉลาด 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (อบรม สัมมนา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)    รหัส
โครงการ 6311000040 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 301 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน (176 คน), KPI : S 304 จำนวน

บุคลากรของสายวิชาการท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 40), KPI : S 310 ร้อยละของจำนวน
บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 20), 
KPI : S 313 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ (ร้อยละ 
85), KPI : S 316 ระดับความสำเร็จของการจัดหา ดูแล และ ปรับปรุง ครุภัณฑ์ 
 
              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   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 องค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 2 ด้านคือ ระบบใน
การทำงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพียงแต่มีความแตกต่างกันคือ ระบบในการทำงานเมื่อมี
การปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็จบ แต่ศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความ
เหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการ
ทำงาน รวมถึงความรู้ในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างดียิ่ง 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
3 เพ่ือให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัย 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรม ประชุม สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 850,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนส่วนกลางที่เข้าร่วม ร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ หรือความเข้าใจมากข้ึน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200000 บาท 

200,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 

 2. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและนักวิชาการ
เงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม 
สัมมนา 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 550000 บาท 

550,000.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 850,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการตามแผน คร้ัง 1.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการตามแผน คร้ัง 1.00 0.00 0.00 1.00 
2. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและนักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการพัสดุ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่เข้าร่วม คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนครั้งที่เข้าร่วม คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนครั้ง คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมงานปรับปรุงรายการตามขอเสนองบประมาณแผ่นดิน    รหัส
โครงการ 6311000041 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63401 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ (ด้านบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินด้าน Green University ตามเกณฑ์ UI greenmetric 

(2000 คะแนน), KPI : S 402 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2 ฐานข้อมูล), KPI : S 403 จำนวน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3 
ระบบ), KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ 
(ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 
 
              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          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยคาดกาณ์ว่าจะได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณงานก่อสร้างจำนวน 6 รายการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินการมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเตรียมความพร้อมการในการดำการงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัย 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 แบบรายการ 6 รายการ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จ้างเขียนแบบรายการ 6 รายการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 2,800,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละ ร้อยละ 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละ ร้อยละ 1 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละ ร้อยละ 1 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. จ้างเขียนแบบรายการก่อสร้าง 6 รายการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตลอดปีงบ 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มรภ.อย. 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 2800000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2800000 บาท 

2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 2,800,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองกลาง   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. จ้างเขียนแบบรายการก่อสร้าง 6 รายการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
       

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ชื่อโครงการ โครงการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ    รหัสโครงการ 6312000002 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63405 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการบริหารจัดการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 405 จำนวนระบบที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0405, 4.5 สร้างเครื่อข่ายการทำงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สำคัญประการหนึ่ง คือ 
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับองค์กร/สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เป้าหมายที่สำคัญในการทำให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม มีหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยน
บุคลากร/นักศึกษา การร่วมพัฒนางานวิจัย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพ่ือกระชับความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน การส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีที่จะนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  ตลอดจนการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็น
สิ่งที่สำคัญต่อการรองรับความเป็นสากลในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการดำเนินการสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพ่ือดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้ครอบคลุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการ ทั้งในด้านหลักสูตร งานวิจัย และด้านอ่ืนๆ อันจะก่อนให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับกับแผนกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบาย
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับกับแผนกล
ยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์กลยุทธ์ที่ 4.2 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือทางวิชา การของ
มหาวิทยาลัยกับสถาบัน องค์กรในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็ง ส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆตลอดจนการได้รับการจัดอันดับจากสถาบันหรือ
องค์กรจัดอันดับชั้นนำของโลก เพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานวิเทศสัมพันธ์จึงได้
จัดทำโครงการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกกับชาวต่างชาติที่มาเยือน 

2. เพ่ือยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีความเป็นสากล  
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในระดับ ASEAN และนานาชาติ 
4. เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน 1.ดำเนินการรับรองชาวต่างประเทศ 2.เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 480,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนเครือข่ายกับต่างประเทศ เครือข่าย 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการตามความร่วมมือ ร้อยละ 65 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 80 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. สร้างเครือข่ายและขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม 2562 -กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
องค์กรต่างประเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุ เช่น ค่าเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ(ค่าต๋ัว
เครื่องบิน) ค่าที่พัก ค่าเลี้ยงรับรองชาวต่างประเทศ ฯลฯ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480000 บาท 

480,000.00 100,000.00 160,000.00 160,000.00 60,000.00 

รวม 480,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุดารัตน์   เกลี้ยงสอาด   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. สร้างเครือข่ายและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการดำเนินกิจกรรม คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอี
ยุธยา    รหสัโครงการ 6312000003 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63318 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 301 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน (176 คน), KPI : S 304 จำนวน

บุคลากรของสายวิชาการท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 40), KPI : S 310 ร้อยละของจำนวน
บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 20), 
KPI : S 313 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ (ร้อยละ 
85), KPI : S 316 ระดับความสำเร็จของการจัดหา ดูแล และ ปรับปรุง ครุภัณฑ์ 
 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้โดยจัดให้มทีการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนภาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่
เป็นสากลและก้าวทันโลก เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
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แข่งขันของประเทศ โดยให้สถาบันอุดมศึกากำหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบันฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ การจัดทำแผนเพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายโดย
มีตัวชี้วัดและการประเมินผลที่ชัดเจน พิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง และจัด
ให้นักศึกษาทุกคนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบัน
สร้างขึ้นเพ่ือวัดสมิธิภาพทางภาษาอังกฤษ โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European 
Framework of Reference for languages (CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืนๆ เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาระดับความสามารถภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

2.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับบุคลากร 
3.เพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นนานาชาติ 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัย  
 
6. วิธีการดำเนินงาน 1.จ้างเหมาอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ภายในประเทศ)  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 600,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนบุคลากรทีเข้าร่วมโครงการ คน 300 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน ร้อยละ 65 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ร้อยละ 80 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. จ้างเหมาอบรมภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม 2562-กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมาอบรมภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากร 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600000บาท 

600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 

รวม 600,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุดารัตน์   เกลี้ยงสอาด   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. จ้างเหมาอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการจัดอบรม คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าอบรมได้รับการ
พัฒนาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 65.00 0.00 

       

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา    รหัสโครงการ 6312000006 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63407 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินด้าน Green University ตามเกณฑ์ UI greenmetric 

(2000 คะแนน), KPI : S 402 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2 ฐานข้อมูล), KPI : S 403 จำนวน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3 
ระบบ), KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ 
(ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 
              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          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการ
ประเมินฯ ดัชนี ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-
Based ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
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and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบการประเมิน จึงได้จัดการอบรม เรื่อง เทคนิคการ
บริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางการป้องกันการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563ข้ึน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเน้นไปที่การวิเคราะห์และนำข้อเสนอแนะสำหรับ
ปรับปรุงการดำเนนิงาน 

2. เพ่ือเพ่ิมระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 -ผู้บริหาร คณบดีหรือรองคณบดี ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการ สำนัก/สถาบัน หัวหน้า
สำนักงานคณบดี สำนัก/สถาบัน ผู้อำนวยการกอง ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/ซื้อจ้างเบิกจ่าย 
คณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา                                                                                    
 
6. วิธีการดำเนินงาน การดำเนินการตามกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 155,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนกิจกรรมทีดำเนินการ กิจกรรม 7 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการดำเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการดำเนินงานได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 96 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. โครงการการประกาศเจตจำนงตาม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดำเนินของมหาวิทยาลัย 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุใช้สอย/ค่าป้ายไวนิล /ค่า
วิทยากร  6500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6500 บาท 

6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 

 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ค่าใช้สอยและวัสดุ 5500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5500 บาท 

5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 

 3. กิจกรรมจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไปการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย/วัสดุ ในการจัด
กิจกรรม   8000  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8000 บาท 

8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 

 4. โครงการอบรม เรื่อง การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุ ในการ
ดำเนินงาน 50000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

 5. กิจกรรม ARU รว่มใจพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรใสสะอาด และ
กิจกรรม 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุในการ
ดำเนินงาน 25000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

 6. โครงการอบรมระเบียบวินัยจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุในการ
ดำเนินงาน  30000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

 7. 14.กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการรณรงค์ป้องกันและปราบปราม 
 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุ  30000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

รวม 155,000.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ธาตรี  มหันตรัตน์   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. โครงการการประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดำเนินของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 
3. กิจกรรมจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไปการต่อต้านการทุจริต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 96.00 0.00 0.00 
4. โครงการอบรม เรื่อง การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ผลประโยชน ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 96.00 0.00 
5. กิจกรรม ARU ร่วมใจพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรใส
สะอาด และกิจกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 96.00 0.00 0.00 
6. โครงการอบรมระเบียบวินัยจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย กิจกรรม 0.00 0.00 96.00 0.00 
7. 14.กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกัน
และปราบปราม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 96.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนการถ่ายทอดแผนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย    รหัสโครงการ 6312000007 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินด้าน Green University ตามเกณฑ์ UI greenmetric 

(2000 คะแนน), KPI : S 402 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2 ฐานข้อมูล), KPI : S 403 จำนวน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3 
ระบบ), KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ 
(ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 
              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          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
3. หลักการและเหตุผล 
 การทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานเป็นกระบวนหนึ่งของการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ซึ่งใน
การปฏิบัติราชการแต่ละปีมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายและทิศทางมอบให้ทุกหน่วยงานนําไปดําเนินการ
อย่างชัดเจนดังนั้นการจัดให้มีเวทีในการรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการจึงเป็นสิ่งจําเป็น ที่จะให้
ทุกหน่วยงานได้นําสิ่ง ที่ตนดําเนินการไป มารายงานให้เป็นที่รับรู้และรับทราบโดยทั่วกัน และรวมถึง
สร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติราชการและการดําเนินงานตามพันธกิจระหว่างผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารหน่วยงาน รวมถึงบุคลากร-เจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งด้วยกองนโยบายและแผน จึง
ได้เสนอโครงการนี้ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินการในมิติดังที่กล่าวมา 

56



4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้หน่วยงานได้รายงานผลการปฏิบัติราชการประขจำปีงบประมาณ พ.ส.2562หน่วยงาน
ของตนเอง 

2.เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติราชการและการดำเนินการตามพันธกิจระหว่าง
ผู้บริหารหน่วยงาน รวมถึงบุคลากร-เจ้าหน้าที่ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร/อาจารย์/บุคลากร-เจ้าหน้าที ่
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม คน 150 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 85 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการ
ขับเคลื่อนการถ่ายทอดแผนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250000 บาท 

250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 250,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์จิรศักดิ์    ชุมวรานนท์   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการถ่ายทอด
แผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 
       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน OKR    รหัสโครงการ 
6312000008 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63407 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินด้าน Green University ตามเกณฑ์ UI greenmetric 

(2000 คะแนน), KPI : S 402 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2 ฐานข้อมูล), KPI : S 403 จำนวน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3 
ระบบ), KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ 
(ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 
              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          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ 

3. หลักการและเหตุผล 
 ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสําเร็จของงาน โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือ
เป้าหมายที่ตกลงกันไว้นอกจากจะเป็นวิธีการประเมินผลงานของพนักงานแล้ว ยังเป็นวิธีที่องค์กร
สามารถใช้ในการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรได้ด้วยเช่นกันทั้งนี้การจะทํา KPI ให้ได้ผลนั้น ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานที่ดีควรมีความหมาะสมสามารถที่จะโน้มน้าวให้ทุกคนในองค์กร ตลอดจนสาธารณชนเชื่อถือ 
ซึ่งผลงานที่วัดจากตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักจะแสดงถึงภารกิจที่องค์กรจะต้องปฏิบัติบนพื้นฐานของ
เป้าหมายที่ตั้งไว้โดยต้องสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ดัชนีการชี้วัดหรือ KPI ที่ดีก็ควรมี
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คุณลักษณะในการวัดผลงานของบุคลากรในแต่ละระดับงาน ตําแหน่งงานที่เหมาะสมด้วย แต่ละองค์กร 
หรือแต่ละตําแหน่งงานอาจจะมี KPI ที่แตกต่างกันก็ได้จะเห็นได้ว่า KPI นั้นนับเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานการ
ชี้วัดผลที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในองค์กร ซึ่งบริษัทก็จําเป็นต้องทําความเข้าใจร่วมกันกับบุคลากรใน
การประเมินหรือชี้วัดผลผ่านการใช้ KPI ให้ได้อย่างเหมาะสมด้วย เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
องค์กรใหส้อดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนา ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน okr สายวิชาการ 

2.เพ่ือพัฒนา ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน okr สายสนับสนนวิชาการ 
3.เพ่ือพัฒนา ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน okr ผู้บริหาร 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 80,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนประเภทของตัวชี้วัดที่ได้รับการพัฒนา ประเภท 3 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละการดำเนินงานได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 96 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ร้อยละ 85 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการจัดทำ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน OKR 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80000 บาท 

80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 80,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการจัดทำตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงาน OKR 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองนโยบายและแผน    รหัสโครงการ 6312000010 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63402 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินด้าน Green University ตามเกณฑ์ UI greenmetric (2000 

คะแนน), KPI : S 402 จำนวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2 ฐานข้อมูล), KPI : S 403 จำนวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3 ระบบ), KPI : S 407 ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 
 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดทําแผนการจัดทํางบประมาณ การติดตามและประเมินผล การ
รายงานผลการดําเนินงานต่างๆ การจัดทําสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษาและ
การดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งจะนํางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาสนับสนุนงานต่างๆ ภายในกองนโยบายและแผน โดยจะ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่มีความบกพร่องในปีที่ผ่านมานั้น 
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4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรภายในกองนโยบายและแผนมีวัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน การจัดหาตามวิธีพัสดุ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 280,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนครุภัณฑ์ ช้ิน 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ-สี 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด :  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 30000 จำนวน 6 เครื่อง รวมเป็นเงิน 180,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 180,000.00 บาท 

180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 

 2. คอมพิวเตอร์โนตบุค นำเสนองาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรียุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : คอมพิวเตอร์โนตบุค นำเสนองาน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. โนตบุค ราคา 22000 จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 44,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 44,000.00 บาท 

44,000.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 

 3. ฮาร์ดดิส พกพา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10500 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ฮาร์ดดิส พกพา ราคา 3500 จำนวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงิน 10,500.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 10,500.00 บาท 

10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 

 4. ค่าครุภัณฑ์ ประจำสำนักงาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45500 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน ราคา 45500 จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 45,500.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 45,500.00 บาท 

45,500.00 0.00 45,500.00 0.00 0.00 

รวม 280,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองนโยบายแลแผน   
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ-สี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 
2. คอมพิวเตอร์โนตบุค นำเสนองาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 
3. ฮาร์ดดิส พกพา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 
4. ค่าครุภัณฑ์ ประจำสำนักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 96.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน    รหัสโครงการ 6313000012 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 313 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือ

ต่อยอดได้ (ร้อยละ 85) 
 
              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            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่าง
ชัดเจนในทุกระดับการศึกษารวมถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วย  การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือเพ่ิมความสามารถสมรรถนะและทักษะผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถในการประยุกต์และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ตลอดจนรูปแบบในการดำเนินชีวิตในสังคมที่แตกต่างไปจากเดิม การเสริมสร้างทักษะเพ่ือให้
ผู้ เรียนมีความฉลาดรอบรู้ มีปัญญา มีวิจารณญาณ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้จึงมี
ความสำคัญ  ซึ่งกลุ่มผู้เรียนในปัจจุบันคือกลุ่มคน GEN Z เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาในยุคดิจิทัลที่เต็มไป
ด้วยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี การสื่อสารผ่านอีเมล์ การใช้เทคโนโลยีบนมือถือ อินเตอร์เน็ต และสื่อ
ออนไลน์ ต่าง ๆ  เด็ก GEN Z มีโอกาสและช่องทางการเรียนรู้อยู่รอบตัวขณะที่บริบทสังคมดิจิทัลมีการ
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เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์ความรู้ในห้องเรียนจึงอาจไม่สำคัญเท่ากับการฝึกฝนให้เด็กมีทักษะในการ
เรียนรู้ตนเอง และสามารถนำเอาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์กับการใช้ชีวิต และการทำงานในอนาคต  
ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาศัยกภาพอาจารย์ผู้สอนให้มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย นำไปปรับใช้ในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการแก้ปัญหาของผู้เรียน รวมถึงเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น   ด้วยหลักการดังกล่าว กองบริการการศึกษา จึงเห็น
ความสำคัญของการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน GEN Z 
และทิศทางในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะและมีความสามารถสูงขึ้น  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการสอนได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มคน GEN Z  
และมีความรู้เรื่องทิศทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตในปัจจุบัน มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย
รปูแบบที่ หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และนำไปประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทจริง 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ผู้สอนในทุกหลักสูตร  จำนวน 140 คน  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรมอาจารย์สอนในทุกหลักสูตร จำนวน 140 คน  จัดอบรม 2 รุ่น ๆ 70 คน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. อาจารย์ผู้สอนทุกหลักสูตร คน 140 
เชิงคุณภาพ    
   1. อาจารย์ผู้สอนในทุกหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม สามารถเพิ่มประสิทธิ์ภาพการสอนได้อย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มคน GEN Z  และมีความรู้เรื่องทิศทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตในปัจจุบัน สามารถปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่ หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และ 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ปี 1 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน 
GEN Z 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562 ถึง 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : อบรม 140 คน ( 2 รุ่น ๆ ละ 70 คน / 1 วัน) 
ค่าวิทยากร (วันละ6 ชม.x2วัน) 12 ชม.ๆละ 1,200 บาท    14,400 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน (80 คน x 2 รุ่น) 160 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท  
16,000 บาท 
ค่าอาหารว่าง (80 คน x 2 รุ่น) 160 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท  
11,200 บาท 
ค่าวัสดุ 8,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

 2. อบรมทิศทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562 ถึง 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : อบรม 140 คน ( 2 รุ่น ๆ ละ 70 คน / 1 วัน) 
ค่าวิทยากร (วันละ6 ชม.x2วัน) 12 ชม.ๆละ 1,200 บาท     
14,400 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน (80 คน x 2 รุ่น) 160 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท  
16,000 บาท 
ค่าอาหารว่าง (80 คน x 2 รุ่น) 160 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 35 บาท  
11,200 บาท 
ค่าวัสดุ 8,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

        
รวม 100,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเบญญาภา  สอนพรม   
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน GEN Z ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้สอนทุกหลักสูตร คน 140.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้สอนในทุกหลักสูตรที่

เข้ารับการอบรม สามารถเพิ่มประสิทธิ์ภาพการสอนได้
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มคน GEN Z  และมีความรู้เรื่อง
ทิศทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตในปัจจุบัน สามารถปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่ หลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และนำไ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. อบรมทิศทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้สอนทุกหลักสูตร คน 140.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้สอนในทุกหลักสูตรที่

เข้ารับการอบรม สามารถเพิ่มประสิทธิ์ภาพการสอนได้
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มคน GEN Z  และมีความรู้เรื่อง
ทิศทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตในปัจจุบัน สามารถปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่ หลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และนำไ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา    รหัสโครงการ 6314000010 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63319 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 314 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษา

ผู้รับบริการ (ระดับ 5) 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
  กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ ในการส่งเสริมและสนับสนุน
นักศึกษาในด้านของการให้บริการ     ทางกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมทางด้านการ  จัดกิจกรรมให้นักศึกษาครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ให้
สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้นสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถศึกษาและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ                
ในขณะที่นักศึกษา  ทำกิจกรรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ มหาลัย
จึงควรจัดให้มีบุคลากรอยู่ประจำในการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักศึกษา และจัดเตรียมยา
และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ยังครอบคลุ มไปถึงการ
ให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถดำเนินงาน
บรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน 
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4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ อนามัยให้แก่
นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 119,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา กิจกรรม 3 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลา ไตรมาส 3 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. 1.ปรับปรุงพื้นที่เขตสูบบุหรี่ตามที่
กฎหมายกำหนด 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.ค่าจ้างปรับปรุงพื้นที่เขตสูบบุหรี่ตามที่
กฎหมายกำหนด จำนวน 20,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

 2. 2.กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-30/09/2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆละ 
1,200 บาท รวมเป็นเงิน 4800 บาท 
2. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 
20000 บาท 
3. ค่าการแสดงดนตรี 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท 
4.ค่าป้าย 5,700 บาท รวมเป็นเงิน 5,700 บาท 
5.ค่าติดตามประเมินผล 500 บาท รวมเป็นเงิน 500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36000 บาท 

36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 

 3. 3.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-30/09/2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าวิทยากร 2 วัน ๆละ 2 คนๆละ 6 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 14,400 บาท 
2.ค่าติดตามประเมินผล 500 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 2 มื้อ ๆละ  50 บาท รวม
เป็นเงิน8,000 บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 80คนๆละ 4 มื้อ ๆละ 35 บาท 
รวมเป็นเงิน 11,200 บาท 
5.ค่าวัสดุ 9,400 บาท 
6.ค่าป้าย 500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44000 บาท 

44,000.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00 

 4. 4.กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 3000 
ค่าวัสดุ 3000 
ค่าป่าย  5000 
ค่าการแสดงดนตรี  5000 
ค่าประเมินผล 500 
ค่าเช่าเครื่องเสียง 3000รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19500 บาท 

19,500.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 119,500.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. 1.ปรับปรุงพื้นที่เขตสูบบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงพื้นที่เขตสูบบุหรี่ตามที่

กฎหมายกำหนด 
คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. 2.กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์วัน

งดสูบบุหรี่โลก 
กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

3. 3.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพนักศึกษา 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
จากการอบรมเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

4. 4.กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา    รหัส
โครงการ 6314000011 
    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 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามสภาวการณ์ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ  การเมืองและเทคโนโลยีอันทันสมัยได้ส่งผลต่อวิถีการ
ดำเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเยาวชน  ซึ่งรวมไปถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยาก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ดังนั้นนักศึกษาจำเป็น
จะต้องได้รับการปรับตัวให้เขากับสถานการณ์ต่างๆ  โดยกระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่เน้นความรู้และทักษะทางวิชาชีพ  ทักษะชีวิตและทักษะทาง
สังคม  ซึ่งการให้คำปรึกษา (Counseling) จึงเป็นกระบวนการสำคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่
นักศึกษาในเบื้องต้น  ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจตนเอง  และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  รวมทั้ง
ปัญหาที่ต้องเผชิญ  ซึ่งการตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการเรียนการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม  
อาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ  และเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญยิ่ง
สำหรับคณาจารย์ที่ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องตามหลักการและปรัชญา
การศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการให้
คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับนักศึกษามากท่ีสุด  จึงได้จัดทำโครงการ
อบรมเรื่อง  “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา”  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเพ่ือให้อาจารย์ที่บรรจุใหม่และคณาจารย์ที่สนใจเข้ารับการอบรม  เพ่ือให้อาจารย์ที่
ปรึกษาได้มีความรู้และทราบถึงบทบาทหน้าที่การให้คำปรึกษาและแนะนำด้านต่างๆแก่นักศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป 
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4. วัตถปุระสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมความรู้  ประสบการณ์และเทคนิคการให้คำปรึกษาอาจารย์ใหม่และคณาจารย์ที่
สนใจของมหาวิทยาลัย   ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือให้อาจารย์ได้นำความรู้ไปปฏิบัติในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิสิทธิภาพ 
3. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบและทันสมัย  

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรม 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 135,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 60 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้และเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ร้อยละ 85 
   2. ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่การให้คำปรึกษาและแนะนำด้านต่างๆแก่
นักศึกษา 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 96 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. กิจกรรมอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา
และการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด : 1.ค่าตอบแทนวิทยากร 
2คนx9ชมx1200บาท  
เป็นเงิน 21600 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน  30คนx2มื้อx300บาท  
เป็นเงิน 18000  บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  30คนx4มื้อx50บาท เป็นเงิน 6000 บาท  
4. ค่าอาหารเย็น  30คนx1มื้อx400บาท  
เป็นเงิน 12000 บาท 
5. ค่าที่พัก เป็นเงิน 30000 บาท 
6. ค่าเช่ารถ 3คันx2วันx2500 บาท 
เป็นเงิน  15000 บาท 
7. ค่าติดตามประเมินผล 500 บาท 
8. ค่าวัสดุ 3500 บาท  
9. ค่าป้าย 1000 บาท  
10 ค่าจัดทำเอกสาร  4000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111600 บาท 

111,600.00 0.00 111,600.00 0.00 0.00 

 2. จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าอาหาร70คนx60บาทx1มื้อ  เป็นเงิน 4200 บาท 
2. ค่าจัดทำเอกสาร  5000 บาท. 
3. ค่าวัสดุ  5000  บาท 
4. ค่าติดตามประเมินผล  500  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  14700 บาท 

14,700.00 0.00 0.00 14,700.00 0.00 

 3. กิจกรรมศูนย์บริการให้คำปรึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าอาหาร20คนx80บาทx2มื้อ  เป็นเงิน 3200 บาท 
2. ค่าจัดทำเอกสาร  3000 บาท 
3. ค่าป้าย  3000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  9200 บาท 

9,200.00 4,600.00 0.00 0.00 4,600.00 

รวม 135,500.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิ์พงษ์  พงษ์สุข   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. กิจกรรมอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษา
แก่นักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมอบรมบทบาทอาจารย์ที่
ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 

ร้อยละ 0.00 96.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 96.00 0.00 0.00 
2. จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 96.00 0.00 
3. กิจกรรมศูนย์บริการให้คำปรึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 96.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่นักศึกษาในระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ    รหัสโครงการ 6314000012 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63312 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 314 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษา

ผู้รับบริการ (ระดับ 5) 
 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาของนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทางด้าน
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทางกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา มีความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬา และส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพท่ีดี จากกิจกรรมต่อไปนี้ เช่น  การเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร์ภาคกลาง เพ่ือให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมได้รับการพัฒนาทางด้านกีฬา และสุขภาพ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF 2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตั้งบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับสถาบัน ในด้านกิจกรรมกีฬา และการ
ส่งเสริมสุขภาพ 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 มีตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จำนวน 50-100 คน/
กิจกรรม 
 
6. วิธีการดำเนินงาน นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุม่เป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,140,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 3 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการได้เสร็จตามแผน งาน 3 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือก) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุร ี

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมผู้ควบคุมกีฬา เป็นเงิน 12,800 บาท 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมนักกีฬา เป็นเงิน 36,800 บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬาผู้ฝึกสอนภายนอก เป็นเงิน 11,520 บาท 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬานักกีฬา เป็นเงิน 27,600 บาท 
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน เป็นเงิน 960 บาท 
6. ค่ายานพาหนะเข้าร่วมประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน เป็นเงิน 1,680 บาท 
7. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ เป็นเงิน 17,280 บาท 
8. ค่าที่พักผู้ควบคุมกีฬา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ เป็นเงิน 35,000 บาท 
9. ค่าที่พักนักกีฬา เป็นเงิน 80,500บาท 
10. ค่ายานพาหนะเข้าร่วมการแข่งขัน (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าบำรุงรถ/ค่าทางด่วน) 
เป็นเงิน 33,684บาท 
11. ค่าอุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน เป็นเงิน 30,000 บาท 
12. ค่าชุดนักกีฬา ผู้ควบคุมนักกีฬา เจ้าหน้าที่ประสานงานกีฬา เป็นเงิน 65,000  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 352,824.00 บาท 

352,824.00 352,824.00 0.00 0.00 0.00 

 2. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบมหกรรม) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมผู้ควบคุมกีฬา เป็นเงิน 16,000 บาท 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมนักกีฬา เป็นเงิน 27,000 บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬาผู้ฝึกสอนภายนอก เป็นเงิน 23,760 บาท 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬานักกีฬา เป็นเงิน 33,000 บาท 
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน เป็นเงิน 480 บาท 
6. ค่ายานพาหนะเข้าร่วมประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน เป็นเงิน 408 บาท 
7. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ เป็นเงิน 42,240 บาท 
8. ค่ายานพาหนะเข้าร่วมการแข่งขัน (ค่าเช่ารถ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าบำรุงรถ/ค่า
ทางด่วน) เป็นเงิน 34,000 บาท 
9. ค่าบำรุงสมาชิกประจำปี ก.ก.ม.ท. เป็นเงิน 25,000 บาท 
10. ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 
เป็นเงิน 10,000 บาท11. ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 47 สำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 16,000 บาท 
12. ค่าอุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน เป็นเงิน 25,000 บาท 
13. ค่าชุดนักกีฬา ผู้ควบคุมนักกีฬา เจ้าหน้าที่ประสานงานกีฬา เป็นเงิน 58,620  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 311,508 บาท 

311,508.00 0.00 311,508.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 3. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เดือนมาราคม - มีนาคม 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมผู้ควบคุมกีฬา เป็นเงิน 25,000 บาท 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมนักกีฬา เป็นเงิน 104,000 บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬาผู้ฝึกสอนภายนอก เป็นเงิน 20,160 บาท 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬานักกีฬา เป็นเงิน 78,000 บาท 
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน เป็นเงิน 480 บาท 
6. ค่ายานพาหนะเข้าร่วมประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน เป็นเงิน 488 บาท 
7. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ เป็นเงิน 23,040 บาท 
8. ค่ายานพาหนะเข้าร่วมการแข่งขัน (ค่าเช่ารถ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าบำรุงรถ/ค่า
ทางด่วน) เป็นเงิน 34500 บาท 
9. ค่าสมทบในการเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นเงิน 40,000 บาท 
10. ค่าอุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน เป็นเงิน 30,000 บาท 
11. ค่าชุดนักกีฬา ผู้ควบคุมนักกีฬา เจ้าหน้าที่ประสานงานกีฬา เป็นเงิน 60,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 415668บาท 

415,668.00 0.00 415,668.00 0.00 0.00 

 4. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุประจำห้องฝึกซ้อม
กีฬา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุประจำห้องฝึกซ้อมกีฬา 60000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท 

60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,140,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่ร้อยตรีสิทธา ฉิมท้วม   
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบ
คัดเลือก) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 60.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบ
มหกรรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

3. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 
ครั้งที่ 30 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 100.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

4. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุประจำห้องฝึกซ้อมกีฬา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    รหัสโครงการ 
6314000015 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63312 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน), KPI : S 314 ผลสำรวจ

ความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผู้รับบริการ (ระดับ 5) 
 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดำเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้
เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา ตลอดจนเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโน 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องตามแผนพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ครบทั้ง 5 ด้าน คือ กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมด้านความรู้ กิจกรรม
ด้านทักษะทางปัญญา กิจกรรมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และกิจกรรม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา  
 
6. วิธีการดำเนินงาน การอบรม   การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,591,250.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กิจกรรม 14 
   2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คน 1,000 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
   2. นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อย 80 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการดำเนินการตรงตามไตรมาส ร้อยละ 85 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. กิจกรรมที่ 1.1  กิจกรรมการประกวด 
Smart Idol Freshy Day Huso  2020 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าใช้สอย 40,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวสัดุ  2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42000 บาท 

42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 

 2. กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ “สานสัมพันธ์น้องพี่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าใช้สอย 21,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ  3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24500บาท 

24,500.00 0.00 24,500.00 0.00 0.00 

 3. กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
ภายในคณะ Huso sport Day 2020 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าใช้สอย 19,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ  20,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39000 บาท 

39,000.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 

 4. กิจกรรมที่ 1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
เทคโนโลยี เพื่อการนำเสนองานในระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส2 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทน 1,800 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าใช้สอย 3,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวสัดุ  3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8300 บาท 

8,300.00 0.00 8,300.00 0.00 0.00 

 5. กิจกรรมที่ 1.5 กิจกรรมเพื่อนติวเพื่อน พี่
ติวน้อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ  10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 6. กิจกรรมที่ 1.6 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
งานสารบรรณ ชั้นปีที่ 3 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทน 1,800 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าใช้สอย 3,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ  3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8300 บาท 

8,300.00 0.00 0.00 8,300.00 0.00 

 7. กิจกรรมที่ 1.7 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ
การเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มาหวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าใช้สอย 13,750 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ  30,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47350 บาท 

47,350.00 0.00 0.00 47,350.00 0.00 

 8. กิจกรรมที่ 1.8 กิจกรรมพัฒนาภาวะและ
การทำงานเป็นทีม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าใช้สอย 170,250 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ  3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 176850 บาท 

176,850.00 0.00 0.00 176,850.00 0.00 

 9. กิจกรรมที่ 1.9 กิจกรรมติวเพื่อสอบบรรจุ
เข้ารับราชการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทน 3600บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าใช้สอย 8,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ  3,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15600 บาท 
 
 

15,600.00 0.00 0.00 15,600.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 10. กิจกรรมที่ 1.10 กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครองนักศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าใช้สอย 22,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ  11,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34000 บาท 

34,000.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 

 11. กิจกรรมที่ 1.11 กิจกรรมเติมรักให้น้อง 
“season 16” 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าใช้สอย 28,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ  2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 12. กิจกรรมที่ 1.12 กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาท้องถ่ินคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
  - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

 13. กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมอบรมปรับ
พืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์ 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างทำเอกสาร  1,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1500 บาท 

1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 

 14. กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมอบรมปรับ
พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ 
 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างทำเอกสาร  4,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4500 บาท 

4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 

 15. กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมอบรมปรับ
พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น3000 บาท 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

 16. กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลิกภาพ “Ms Star Challenge 
2019” 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนกรรมการ 1,200 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างทำถ้วยรางวัล 4,800 บาท 

16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

- ค่าจ้างทำสายสะพาย 4,000 บาท 
- ค่าจ้างทำกรองเกียรติบัตร 1,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ  5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16000 บาท 

 17. กิจกรรมที่ 2.5 กิจกรรมสานสัมพันธ์ 
เสริมสุขภาพวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 4,000 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างทำถ้วยรางวัล 4,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ  8,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16000 บาท 

16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 

 18. กิจกรรมที่ 2.6 กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไท คณะ
วิทยาการจัดการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างทำป้าย  1,000 บาท 
- ค่าอาหาร 20,000 บาท 
- ค่าเครื่องไทยธรรม 2,700 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ  2,700 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

 19. กิจกรรมที่ 2.7 กิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการภาวะผู้นำและนันทนาการผู้นำ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 5,400 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 7,200 บาท 
- ค่าบำรุงรถบัส 1,500 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 8,000 บาท 
- ค่าอาหาร 12,000 บาท 
- ค่าที่พัก 42,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ  3,900 บาท 

80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80000 บาท 
 20. กิจกรรมที่ 2.8 กิจกรรมเตรียมความ

พร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1,800 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างทำป้าย  500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  7,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ  2,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท 

12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 

 21. กิจกรรมที่ 2.9 กิจกรรมปฐมนิเทศและ
ประกันคุณภาพนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการ
จัดการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างทำป้าย  1,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  7,500 บาท 
- ค่าจ้างจัดทำโล่เชิดชูเกียรติ  800 บาท 
- ค่าจ้างทำกรอบเกียรติบัตร 1,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ  3,200 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14000 บาท 

14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 

 22. กิจกรรมที่ 2.10 กิจกรรมรับน้องใหม่
เชิงสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
คณะวิทยาการจัดการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างทำป้าย  1,000 บาท 
- ค่าเช้าเครื่องเสียง 2,500 บาท 
- ค่าจ้างสาธิตภูมิปัญญาท้องถ่ิน  15,000 บาท 
- ค่าจ้างทำกรอบเกียรติบัตร 1,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ  4,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23000 บาท 

23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 

 23. กิจกรรมที่ 2.11 กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาท้องถ่ินคณะวิทยาการจัดการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
  - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  10,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 24. กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรม “Science & 
Technology SMART IDOL #2019” 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 5 คน ๆ ละ 400 
บาท รวม  2,000  บาท 
ค่าใช้สอย 
- เงินรางวัลการประกวด 16,000 บาท 
- ค่าจ้างระบบแสงเสียงและเวที 15,000 บาท   
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ  2,000  บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35000 บาท 

35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 

 25. กิจกรรมที่ 3.2 กิจกรรมชวนชาววิทย์ทำ
ดีเพื่อสังคม Season 3 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่ารถบัส 1 คัน จำนวน 1 วัน รวม 13,400 
บาท 
ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุ(ครั้งที่ 1) จำนวน 10,000  บาท 
-ค่าวัสดุ(ครั้งที่ 1) จำนวน 10,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33400 บาท 

33,400.00 10,000.00 23,400.00 0.00 0.00 

 26. กิจกรรมที่ 3.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2-3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ครั้งๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท รวม 14,400 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่าง 4 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท รวม 
4,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 4 ครั้งๆ ละ  900  บาท รวม 3,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22000 บาท 

22,000.00 0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 

 27. กิจกรรมที่ 3.4 กิจกรรมพัฒนาผู้นำ ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 103,000.00 0.00 0.00 103,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

นักศึกษาและการทำงานเป็นทีม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 9 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท รวม 5,400 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 30 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 
บาท รวม 14,400 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่ารถบัส 2 คัน จำนวน 2 วันๆ ละ13,400 
บาท รวม 53,600 บาท 
-ค่าเช่าห้องพัก 15 ห้องๆ ละ 1 คืนๆ ละ 
1,800 บาท รวม 27,000 
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ 2600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103000 บาท 

 28. กิจกรรมที่ 3.5 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมสู่โลกอาชีพ และปัจฉิมนิเทศ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท รวม 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 100 
คน รวม 5,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ  1,400  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

 29. กิจกรรมที่ 3.6 กิจกรรมปฐมนิเทศและ
บายศรีสู่ขวัญ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท รวม 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 220 
คน รวม 11,000 บาท 
- ค่าตกแต่งสถานที่ 5,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ  1,400  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21000 บาท 

21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 30. กิจกรรมที่ 3.7 กิจกรรมอบรมปรับ
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 7 คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 
400 บาทรวม 33,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 220 
คน รวม 22,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม จำนวน 220 คนๆ 
ละ 60 บาท รวม 13,200 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68800 บาท 

68,800.00 0.00 0.00 68,800.00 0.00 

 31. กิจกรรมที่ 3.8 ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส2-3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาทรวม 1,800 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา 
10 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 300 บาท รวม 
6,000 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 30 
คน รวม 750 บาท 
- เงินรางวัลแข่งขันกีฬา 15,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม 4,450 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28000 บาท 

28,000.00 0.00 2,550.00 25,450.00 0.00 

 32. กิจกรรมที่ 3.9 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ท้องถ่ินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
  - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 33. กิจกรรมที่ 4.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ท้องถ่ินคณะครุศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
  - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

 34. กิจกรรมที่ 5.1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม
นำชีวิต จริยธรรมอิสลาม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร 6 มื้อๆ ละ 50 บาท จำนวน 60 คน 
รวม 18,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 5 มื้อๆ ละ 25 บาท 
จำนวน 60 คน รวม 7,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25500 บาท 

25,500.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 

 35. กิจกรรมที่ 5.2 กิจกรรมพิธีอัญเชิญตรา
พระราชลัญจกร เนื่องในวันพระราชทาน
นามราชภัฏ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย  
  - ค่าอาหาร  1,500 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 
เป็นเงิน 75,000 บาท 
  - ค่าเช่าเวทีและระบบแสงเสียง  20,000 บาท 
  - ค่าเช่าเต้นท์   6,000 บาท 
  - ค่าตกแต่งสถานที่  20,000 บาท 
  - ค่าจัดทำขบวน  10,000 บาท 
  - ค่าติดตามประเมินผล 500 บาท 
ค่าวัสดุ 
  - ค่าป้าย  15,000 บาท 
  - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 156,500 บาท 
 
 
 
 

156,500.00 0.00 156,500.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 36. กิจกรรมที่ 5.3 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา เพื่อพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
  - ค่าวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 9 ชั่วโมงๆละ 
1,200 บาท  เป็นเงิน  21,600  บาท 
ค่าใช้สอย 
  - ค่าติดตามประเมินผล 500 บาท 
  - ค่าอาหารว่าง  85 คน x 4 มื้อ x 25 บาท  เป็น
เงิน 8,500 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน  85 คน x 3 มื้อ x 150 บาท  
เป็นเงิน 38,250 บาท 
  - ค่าอาหารเย็น  85 คน x 2 มื้อ x 200 บาท  
เป็นเงิน 34,000 บาท 
  - ค่าที่พัก 85 คน x 2คืน x 500 บาท  เป็นเงิน 
85,000 บาท 
  - ค่าเช่ารถ  60,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
  - ค่าป้าย  500 บาท 
  - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,350 บาท 

250,350.00 250,350.00 0.00 0.00 0.00 

 37. กิจกรรมที่ 5.4 กิจกรรมอบรมเตรียม
ความพร้อมผู้นำรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
  - ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 
บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 
ค่าใช้สอย 
  - ค่าติดตามประเมินผล 500 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน  100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 
บาท  เป็นเงิน 5,000 บาท 
  - ค่าอาหารว่าง  100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท  
เป็นเงิน 2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
  - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท 

16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 38. กิจกรรมที่ 5.5 กิจกรรม ARU SMART 
IDOL 2019 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
  - ค่าตอบแทนกรรมการ 6,000 บาท 
ค่าใช้สอย 
  - ค่าตกแต่งสถานที่  10,000 บาท 
 - ค่าจ้างเหมาระบบไฟ 20,000 บาท 
  - ค่าเงินรางวัล  9,000 บาท 
  - ค่าติดตามประเมินผล 500 บาท 
ค่าวัสดุ 
  - ค่าป้าย 5,000 บาท 
  - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,500 บาท 

55,500.00 55,500.00 0.00 0.00 0.00 

 39. กิจกรรมที่ 5.6 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ท้องถ่ิน "1 Year 1 Community" 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
  - ค่าอาหารเช้า 80 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท  
เป็นเงิน  16,000 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 3 มื้อๆละ 100 
บาท  เป็นเงิน 24,000 บาท 
  - ค่าอาหารเย็น  80 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 
บาท  เป็นเงิน  16,000 บาท 
  - ค่ายานพาหนะ (ค่าเช่ารถ , ค่าบำรุงรถ , ค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง)  10,000 บาท 
  - ค่าติดตามประเมินผล  500 บาท 
ค่าวัสดุ 
  - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  18,800 บาท 
  - ค่าป้าย  5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,300 บาท 

90,300.00 90,300.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,591,250.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา   
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. กิจกรรมที่ 1.1  กิจกรรมการประกวด Smart Idol Freshy 
Day Huso  2020 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “สาน
สัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 96.00 0.00 0.00 
3. กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะ Huso sport 
Day 2020 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 39000.00 0.00 0.00 
4. กิจกรรมที่ 1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เพื่อการ
นำเสนองานในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 96.00 0.00 0.00 
5. กิจกรรมที่ 1.5 กิจกรรมเพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 96.00 0.00 0.00 
6. กิจกรรมที่ 1.6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ชั้นปีที่ 3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 8300.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 96.00 0.00 
7. กิจกรรมที่ 1.7 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อม
สู่โลกอาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 96.00 0.00 
8. กิจกรรมที่ 1.8 กิจกรรมพัฒนาภาวะและการทำงานเป็นทีม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 96.00 0.00 
9. กิจกรรมที่ 1.9 กิจกรรมติวเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 96.00 0.00 
10. กิจกรรมที่ 1.10 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบ
ผู้ปกครองนักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 96.00 
11. กิจกรรมที่ 1.11 กิจกรรมเติมรักให้น้อง “season 16” ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 96.00 
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12. กิจกรรมที่ 1.12 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ินคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 
13. กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 96.00 
14. กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 96.00 
15. กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 96.00 
16. กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ “Ms 
Star Challenge 2019” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 
17. กิจกรรมที่ 2.5 กิจกรรมสานสัมพันธ์ เสริมสุขภาพวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 5 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 
18. กิจกรรมที่ 2.6 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝัง
ความเป็นไท คณะวิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 96.00 0.00 0.00 
19. กิจกรรมที่ 2.7 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำและ
นันทนาการผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 96.00 0.00 
20. กิจกรรมที่ 2.8 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 96.00 0.00 
21. กิจกรรมที่ 2.9 กิจกรรมปฐมนิเทศและประกันคุณภาพ
นักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 96.00 
22. กิจกรรมที่ 2.10 กิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คณะวิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 96.00 
23. กิจกรรมที่ 2.11 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ินคณะ
วิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 
24. กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรม “Science & Technology SMART 
IDOL #2019” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 
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25. กิจกรรมที่ 3.2 กิจกรรมชวนชาววิทย์ทำดีเพื่อสังคม Season 
3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 96.00 0.00 0.00 
26. กิจกรรมที่ 3.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์
เก่า 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 96.00 96.00 0.00 
27. กิจกรรมที่ 3.4 กิจกรรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาและการทำงาน
เป็นทีม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้ยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 96.00 0.00 
28. กิจกรรมที่ 3.5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ และ
ปัจฉิมนิเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 96.00 0.00 
29. กิจกรรมที่ 3.6 กิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 96.00 0.00 
30. กิจกรรมที่ 3.7 กิจกรรมอบรมปรับความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 96.00 0.00 
31. กิจกรรมที่ 3.8 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 96.00 96.00 0.00 
32. กิจกรรมที่ 3.9 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ินคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 
33. กิจกรรมที่ 4.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ินคณะครุ
ศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 
34. กิจกรรมที่ 5.1 กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต จริยธรรม
อิสลาม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 96.00 
35. กิจกรรมที่ 5.2 กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เนื่อง
ในวันพระราชทานนามราชภัฏ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้ยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 96.00 0.00 0.00 
36. กิจกรรมที่ 5.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา 
เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้ยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 96.00 0.00 
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37. กิจกรรมที่ 5.4 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมผู้นำรับน้อง
ใหม่เชิงสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 96.00 0.00 
38. กิจกรรมที่ 5.5 กิจกรรม ARU SMART IDOL 2019 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 
39. กิจกรรมที่ 5.6 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ิน "1 Year 1 
Community" มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้    รหัสโครงการ 
6315000021 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63406 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 408 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัยด้าน

การบริหารจัดการ (ระดับ 4) 
 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0403, 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้สา Smart University 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ด้านการผลิตสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบันสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนมีการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายในการเรียนการสอน 
ตามพันธกิจของมหาทยาลัย  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

100



5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ นักศึกษา  
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดหาครุภัณฑ์ รายการ 15 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. จัดหาครุภัณฑ์แล้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รายการ 15 
 

101



11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. ไฟสำหรับถ่ายภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - หัวไฟเป็นแบบ LED Red Head with Dimmer ขนาด 
54W (5500K) หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า  2 หัว 
- ตัวบอด้ีทำจากโลหะทั้งหมดได้มาตรฐาน มาพร้อม barndoor ตรงรุ่น  
- เป็นแสงขาว ไม่ร้อน พร้อมมีดีมเมอร์ปรับลดกำลังไฟตามต้องการได้ 
- พร้อมต้ังขาไฟ สูง 2 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ขา 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ไฟสำหรับถ่ายภาพ ราคา 6000 จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 6,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 6,000.00 บาท 

6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 

 2. เลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - เลนส์เป็นแบบ E-Mount / Full-Frame 
- ช่วงรูรับแสง: f/4 ถึง f/22 
- Nano AR และ Fluorine Coatings 
- Direct Drive Super Sonic Wave AF Motor 
- มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39200 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง 24-105mm ราคา 39200 จำนวน 1 ตัว รวมเป็น
เงิน 39,200.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 39,200.00 บาท 

39,200.00 39,200.00 0.00 0.00 0.00 

 3. เลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง 16-
35mm 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - ระยะโฟกัส 16 mm. ถึง 35 mm. 
- เลนส์ซูมมุมกว้าง ZEISS ฟูลเฟรม 35 มม. 
- รูรับแสงสูงสุดคงที่ที่ F4 ตลอดช่วงการซูม 
- มีระบบป้องกันการสั่นไหวในตัว 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง 16-35mm ราคา 45000 จำนวน 1 ตัว รวมเป็นเงิน 
45,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 45,000.00 บาท 
 

45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 4. กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 6000 x 4000 
- มีสัดส่วนภาพ (Image Ratio) 3:2 และ 16:9 
- พิกเซล (Effective Pixels) 24.2 Megapixel 
- เซลล์รับภาพ (Image Sensor) CMOS, 35.6 x 23.8 mm(Full-
Frame) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ราคา 66000 จำนวน 1 ตัว รวมเป็นเงิน 66,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 66,000.00 บาท 

66,000.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 

 5. โดรนอากาศยาน ควบคุมด้วยรีโมทแบบ
ระยะไกลสำหรับบันทึกภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - กล้อง Hasselblad 4K เซ็นเซอร์ CMOS ขนาดไม่น้อย
กว่า 1 นิ้ว 
- กล้องซูมเลนส์ 24mm-48mm 
- Sensor CMOS ขนาด 1/2.3 นิ้ว 
- บินได้ไกลสูงสุด 8 กิโลเมตร 
- บินได้เร็วสูงสุด 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
- บินได้นานสูงสุด 31 นาที 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. โดรนอากาศยาน ควบคุมด้วยรีโมทแบบระยะไกลสำหรับบันทึกภาพ ราคา 85000 
จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 85,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 85,000.00 บาท 

85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 

 6. ขาต้ังกล้องแบบ 3 ขา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - สามารถยืดขาต้ังกล้องได้สูงสุดถึง 150 cm หรือดีกว่า 
- ขารับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 7 Kg  
- มาพร้อมหัวแพนแบบ 2 ทางสำหรับกล้องวีดีโอ  
- แพนได้ 360 องศา  
- พร้อม Quick Release Plate ปรับเปลี่ยนกล้องได้อย่างรวดเร็ว 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ขาต้ังกล้องแบบ 3 ขา ราคา 6000 จำนวน 1 อัน รวมเป็นเงิน 6,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 6,000.00 บาท 
 

6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 

103



รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 7. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ 
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- มีหน่วยความจำ  (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี ราคา 15000 จำนวน 1 เครื่อง 
รวมเป็นเงิน 15,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 15,000.00 บาท 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

 8. คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  6 แกน
หลัก (6Core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จำนวน 1 หน่วย 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  6 แกนหลัก (6Core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักใน
การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 
หน่วย   

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ราคา 30000 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
30,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 30,000.00 บาท 

 9. คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Workstation มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz จำนวน 1 
หน่วย หรือดีกว่า 
- มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยความจำหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 
มีหน่วยความจำสำรอง (Hard Disk) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 TB ต่อหน่วย จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 หน่วย และ SSD ขนาดไม่น้อยกว่า 256 GB ต่อหน่วย จำนวนไมน่อ้ยกว่า 1 
หน่วย  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อ ราคา 64000 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 64,000.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 64,000.00 บาท 

64,000.00 64,000.00 0.00 0.00 0.00 

 10. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16800 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5600 จำนวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
16,800.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 16,800.00 บาท 

16,800.00 16,800.00 0.00 0.00 0.00 

 11. เครื่องผสมสัญญาณภาพ Switcher 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - เป็นเครื่องผสมภาพและ Live Streaming ภายในตัว 
- Live ได้มากสุด 3 ช่องทาง คือ youtube / Facebook / RTMP หรือ
ดีกว่า 
- มี Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 
 

39,000.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องผสมสัญญาณภาพ Switcher ราคา 39000 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
39,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 39,000.00 บาท 

 12. จอมอนิเตอร์สำหรับกล้อง DSLR 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - มีจอมอนิเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว  
- จอ IPS LCD ความละเอียด Full HD 1920 x 1080 หรือดีกว่า 
- รองรับสัญญาณ 4K HDMI Input 
- มาพร้อมกับ ทิลว์อาร์ม (Tilt Arm) 
มีช่อง HDMI Out มีช่องเสียบหูฟัง  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. จอมอนิเตอร์สำหรับกล้อง DSLR ราคา 7000 จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 7,000.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท 

7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 

 13. ไม้กันสั่นสำหรับกล้อง DSLR 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - เป็นไม้กั้นสั่น Gimbal Stabilizer สำหรับใช้งานกล้อง 
Mirrorless หรือ DSLR ในงานวีดีโอได้ 
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 4.58 กิโลกรัม  
- สามารถเชื่อมต่อกับ Smartphone เพื่อควบคุมกล้องและเป็น Monitor 
ในตัว  
- ตัวล็อค เป็นอลูมิเนียม 
- การใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 7.5 ชั่วโมง หรือดีกว่า  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. 1. ไม้กันสั่นสำหรับกล้อง DSLR ราคา 32000 จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 
32,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 32,000.00 บาท 

32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 

 14. กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร้อมกันสั่น 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 
 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - มีโหมดการถ่ายภาพอัจฉริยะ Face Track, Story Mode, 
FPV Mode 
- มีฟังชั่นการถ่ายแบบ Active Track, Panorama, Motion lapse, 
Night shot 

19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

- ถ่ายภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 
- ถ่ายวีดีโอด้วยความละเอียดสูงสุด 4K/60fps 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร้อมกันสั่น ราคา 19000 จำนวน 1 ตัว รวมเป็นเงิน 
19,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 19,000.00 บาท 

 15. ชุดไมค์ติดปกเสื้อชนิดไร้สายแบบตัวส่ง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - เป็นไมค์ติดปกเสื้อแบบไร้สาย โดยมีตัวส่งสัญญาณเสียง 3 
ตัว และตัวรับสัญญาณเสียง 1 ตัว 
- ส่งสัญญาณด้วยคลื่นความถ่ีดิจิตอล 5.8 GHz หรือดีกว่า  
- รับ-ส่ง สัญญาณได้ใน ระยะทางไกลถึง 30 เมตร  
- คุณลักษณะทางเทคนิคเฉพาะของตัวส่ง 
- Channal Number : 3 CH 
- Power Consumption TX : 140mA/6V 
- Frequencies : 5725MHz-5875MHz 
- Transmitter Mic In : Max 160mV/-13dBu , 1.8V DC phantom 
power 
- Transmitter Line In : Max 2V/8dBu , 50V DC isolation 
- THD+N : -92dB 
- คุณลักษณะทางเทคนิคเฉพาะของตัวรับ 
- Channal Number : 3 CH  
- Power Consumption RX : 180mA/6V 
- Receive Srnsitivity : 98dB 
- Frequencies : 5725MHz-5875MHz 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดไมค์ติดปกเสื้อชนิดไร้สายแบบตัวส่ง ราคา 30000 จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 
30,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 30,000.00 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 500,000.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. ไฟสำหรับถ่ายภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไฟสำหรับถ่ายภาพ ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. เลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง 

24-105mm 
ตัว 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
3. เลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง 16-35mm ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง 

16-35mm 
ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
4. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กล้องถ่ายภาพนิ่ง ตัว 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
5. โดรนอากาศยาน ควบคุมด้วยรีโมทแบบระยะไกลสำหรับ
บันทึกภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โดรนอากาศยาน ควบคุมด้วย
รีโมทแบบระยะไกลสำหรับบันทึกภาพ 

เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
6. ขาต้ังกล้องแบบ 3 ขา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขาต้ังกล้องแบบ 3 ขา อัน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
7. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องพิมพ์ Multifunction 

เลเซอร์หรือ LED สี 
เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
8. คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
9. คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อ เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใชับริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
10. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA เคร่ือง 3.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
11. เครื่องผสมสัญญาณภาพ Switcher ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องผสมสัญญาณภาพ 

Switcher 
เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

12. จอมอนิเตอร์สำหรับกล้อง DSLR ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จอมอนิเตอร์สำหรับกล้อง DSLR ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
13. ไม้กันสั่นสำหรับกล้อง DSLR ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไม้กันสั่นสำหรับกล้อง DSLR ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
14. กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร้อมกันสั่น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร้อม

กันสั่น 
ตัว 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
15. ชุดไมค์ติดปกเสื้อชนิดไร้สายแบบตัวส่ง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดไมค์ติดปกเสื้อชนิดไร้สายแบบ

ตัวส่ง 
ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม    รหัสโครงการ 
6317000007 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63320 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง

พลังทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 401 จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน) สงป. 

 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0101, 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[ X ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา7กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชู
ภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยาเพ่ือ ความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มี
สวนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสม
ดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอน วิจัย ให
บริการทางวิชาการแกสังคมปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครูนอกจากนี้“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”ได้พระราชทานพระราชดำรัสไว้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ พระท่ีนั่งอัมพร
สถาน ซึ่งทรงย้ำให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นว่า
“ อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเรา เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็น
ประโยชน์ต่อภูมิภาคและท้องถิ่นจริงๆ จังๆ ในเรื่องการดำรงชีวิตในเรื่องความรู้ทั่วไปและข้อสำคัญคือ
ผลิตคนดีผลิตคนที่เห็นประโชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสังคมคิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันที่เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่งถ้าหากตั้งใจร่วมกันและคุยกันมากๆจะ
เป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก”จากพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง จึงได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึก  รักษ์ท้องถิ่น ให้นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

2. เพ่ือสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
3. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. เพ่ือบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
5. เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างคณะและชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,530 คน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน 1. รวบรวมองค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา เช่น ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา และเผยแพร่ผ่านวารสาร เอกสารเผยแพร่ และเว็บไซต์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

              2.จัดกิจกรรมบูรณาการ ให้ความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้อง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 746,100.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม คน 1,530 
เชิงคุณภาพ    
   1. ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาที่ 4.2 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และเผยแพร่วัฒนธรรม/ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 85 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญตัก
บาตร) (คคศ.) 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 12000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท 

12,000.00 0.00 8,000.00 4,000.00 0.00 

 2. อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ สืบทอด 
และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ข้าวต้มมัด
ไต้) (คณะครุศาสตร์) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ  จำนวน  12,000  บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าอาหาร  จำนวน 40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท รวม 4,000 บาท  
ค่าป้ายกิจกรรม จำนวน 1 ป้าย ๆ ละ500 บาท 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท รวม 7,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,700  บาท 

23,700.00 0.00 23,700.00 0.00 0.00 

 3. อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ สืบทอด 
และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (บายศรี) 
(คณะวิทยาการจัดการ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ  จำนวน  12,000  บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าอาหาร  จำนวน 40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท รวม 4,000 บาท  
ค่าป้ายกิจกรรม จำนวน 1 ป้าย ๆ ละ500 บาท 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท รวม 7,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,700  บาท 

23,700.00 0.00 23,700.00 0.00 0.00 

 4. อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ สืบทอด 
และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ขนมกง) 
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ  จำนวน  12,000  บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าอาหาร  จำนวน 40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท รวม 4,000 บาท  
ค่าป้ายกิจกรรม จำนวน 1 ป้าย ๆ ละ500 บาท 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท รวม 7,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,700  บาท 
 
 

23,700.00 0.00 23,700.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 5. ศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3-4 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : •ค่าใช้สอย  
-ค่าจ้างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำนวน 300 เล่ม ๆ 80 บาท เป็นเงิน  24,000 บาท 
-ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 3 เรื่อง จำนวน 3 คนๆละ 8,000 บาท เป็นเงิน 
24,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท 

48,000.00 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 

 6. อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่งาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 
 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก  
- ค่ายานพาหนะ/ค่าบำรุงรถ/ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 

60,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

 7. กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถ่ินมรดกโลก : 
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าตอบแทนวิทยากร 12ชั่วโมง จำนวน 3 คนๆละ1,200 บาท 
43,200 
• ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารกลางวัน (2 วัน) 2 มื้อ 50 คนๆละ 100 บาท10,000 
- ค่าอาหารว่าง (2 วัน) 4 มื้อ 50 คนๆละ 35 บาท 7,000 
- ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน 3 คนๆละ 1,400 บาท4,200 
• ค่าวัสดุ  
- วัสดุในการจัดกิจกรรม 35,600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

 8. กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมือง
มรดกโลก 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน 2คนๆละ 400 บาท 
จำนวน 10 วัน = 8,000 บาท 
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดจำนวน 3 คนๆละ 300 บาท จำนวน 10 วัน = 
9,000 บาท 
ค่าจ้างการแสดงและสาธิตศิลปวัฒนธรรม จำนวน 10 วันๆละ 18,000 บาท = 
180,000 บาท 
ค่าจ้างติดต้ังระบบแสงเสียง จำนวน 10 วันๆละ 25,000 บาท = 250,000 บาท 
ค่าวัสดุ 8,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 455,000 บาท 

455,000.00 455,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 746,100.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญตักบาตร) (คคศ.) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 0.00 200.00 100.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสนพิธี เพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน (ข้าวต้มมัดไต้) (คณะครุศาสตร์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 0.00 40.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตลักษณ์ของท้องถ่ินที่ได้รับการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน (บายศรี) (คณะวิทยาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตลักษณ์ของท้องถ่ินที่ได้รับการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน (ขนมกง) (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตลักษณ์ของท้องถ่ินที่ได้รับการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 
5. ศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่ได้รับการเผยแพร่ รายการ 0.00 0.00 0.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน ์ คร้ัง 0.00 0.00 0.00 3.00 
6. อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม คน 0.00 30.00 30.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทาหน้าที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 
7. กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถ่ินมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้ง
ที่ 5 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คร้ัง 50.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานทางศิลปะ ช้ึน 15.00 0.00 0.00 0.00 
8. กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : 
มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 1000.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ การนำเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)    
รหัสโครงการ 6316000003 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63327 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม  (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 313 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือ

ต่อยอดได้ (ร้อยละ 85) 
              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 ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ      
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษา
ระดับปริญญา เพ่ือทำหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ
ภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มี
ความรู้คู่ความดี  สร้างสำนึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ  เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชนและองค์กรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
และประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดำริ  ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดินโดยผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ให้ดำเนินงาน
วิจัยในหลายเรื่อง และสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติได้จัดงานเพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ นำผลงานวิจัยในหน่วยมาจัดนิทรรศการ เผยแพร่องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา จึงมีความจำเป็นที่ต้องนำผลงานวิจัย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้า ร่วมการนำเสนอ
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ผลงานวิจัยใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ณ ศูนย์ประชุม
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  

2. เพ่ือส่งเสริมการให้ความร่วมมือด้านการพัฒนานักวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำ
วิจัยร่วมกันในเครือข่ายมหาวิทยาลัย  

3.เพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงานด้านงานวิจัยต่อหน่วยงานอ่ืน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมงานนิทรรศการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยใน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ รายละเอียด :  
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง 16,020 บาท 
2.ค่าจ้างจัดทำป้ายและซุ้มนิทรรศการ 80,000 
บาท 
3.ค่าเช่าเหมารถ 20,000 บาท 
4.ค่าวัสดุ 27,980 บาท 
5.ค่าถ่ายเอกสาร 6,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท 

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 

รวม 150,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2563 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
       

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ เชิดชูเกียรตินักวิจัย    รหัสโครงการ 6316000004 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63328 โครงการพัฒนานักวิจัย 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม  (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 313 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือ

ต่อยอดได้ (ร้อยละ 85) 
              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 ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษา
ระดับปริญญา เพ่ือทำหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ
ภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่ มี
ความรู้คู่ความดี  สร้างสำนึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยที่เปน กระบวนการสร
างองคความรูและภูมิปญญาที่สําคัญยิ่ง จึงไดจัดตั้งใหมีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสรางของมหา
วิทยาลัย ซึ่งมีพันธกิจหลักคือพัฒนาทองถิ่นใหมีศักยภาพดวยการวิจัยและบริการวิชาการโดยใช
กระบวนการมีสวนรวมขับเคลื่อนการวิจัยและบริการวิชาการใหมีคุณภาพ ตลอดจนใหความรวมมือ 
สนับสนุน และสงเสริมใหนักวิจัยเขารวมในกิจกรรมดานงานวิจัยและบริการวิชาการกับกลุมเครือขาย 
และหนวยงานตาง ๆ นักวิจัย เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ และสร้างชื่อเสียงในด้าน
งานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต จนสามารถพัฒนางานด้ านการวิจัยให้มีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่ 
ผลงานวิจั ย ในระดับชาติและนานาชาติ ได้  สถาบันวิจั ยและพัฒ นา มหาวิทยาลั ยร าชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เห็นคุณค่าของบุคลากรดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย 

2. เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจแก่นักวิจัย และกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์ นักวิจัย  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมและพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรตินักวิจัย 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประเภท 3 
เชิงคุณภาพ    
   1. มีจำนวนนักวิจัยได้รับรางวัลเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
เชิงเวลา   
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. เชิดชูเกียรตินักวิจัย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย/วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าวัสดุ (โล่รางวัลและเกียรติ
บัตร) 15,000 บาท 
                2.ค่าใช้สอย (จัดทำป้ายเชิดชู/
ถ่ายภาพ/หนังสือทำเนียบ) 15,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

รวม 30,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. เชิดชูเกียรตินักวิจัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิดชูเกียรตินักวิจัย คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีจำนวนนักวิจัยได้รับรางวัล

เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 0.00 0.00 10.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดทำวารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รหัส
โครงการ 6316000006 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63327 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม  (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 207 จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรม (1 โครงการ) 

              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 ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ      

3. หลักการและเหตุผล 
      สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
เพ่ือการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา 
วิจัย ให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนการให้บริการวิชาการ การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่
เป็นสหวิทยากรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจ
ทั่วไป ปัจจุบันบุคลากร นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยังมีปัญหาในเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ 
บทความ และงานวิจัยในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวารสารของมหาวิทยาลัยยัง
ไม่มีมาตรฐานที่จะเป็นแหล่งในการตีพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือให้บุคลากร นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ได้มีแหล่งในการตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้น ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย ในด้านงานวิจัยมากขึ้นและตอบสนองตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการข้ึน 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือจัดทำวารสารสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุม ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านรัฐศาสตร์ ด้าน
นิติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ TCI 2.เพื่อ
เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
 
6. วิธีการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Articles) 
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอ่ืนใดมา
ก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น บทความจะผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
นั้น จำนวน 2-3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งข้ึน และทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ใน
การตัดสินตีพิมพ์ให้หรือไม่ก็ได้ เมื่อผ่านการประเมินแล้วจึงดำเนินการตีพิมพ์ โดย กำหนดออกเผยแพร่ปี
ละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม, 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 178,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ต้นฉบับวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับ 3 
เชิงคุณภาพ    
   1. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของ TCI กลุ่มที่ 2 

ร้อยละ 90 

เชิงเวลา   
   1. โครงการ/กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. จัดทำวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด : 1. จัดวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
-ค่าตอบแทน  
(ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 45 เรื่องๆ
ละ 2 คนๆละ 600 บาท) รวมเงิน 54,000 บาท 
(ค่าตอบแทนกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คนๆ 
ละ 3,000 บาท) รวมเงิน 24,000 บาท 
-ค่าใช้สอย (ค่าจ้างจัดทำเล่มวารสาร 3 ครั้งๆละ 
50 เล่มๆละ 120 บาท) รวมเงิน 18,000 บาท 
-ค่าวัสดุ 29,420 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,420 บาท 

125,420.00 47,420.00 18,000.00 18,000.00 42,000.00 

 2. ค่าสาธารณูปโภค 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภครายละเอียด : 
ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าแสตมป์และค่าจัดส่งไปรษณีย์ 9000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 

9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 

 3. ค่าสนับสนุนระบบวารสาร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอย 
รายละเอียด : ค่าสนับสนุนระบบวารสาร 
ค่าใช้สอย รายละเอียด :  
- ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 วันๆละ 4 คนๆละ 240 บาท รวม
เงิน 2,880 
-ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิเตอร์แม่ข่าย, อุปกรณ์
เครือข่ายข้อมูลและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ของ
ระบบThaijo2.0 รวมเงิน 10,700 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,580 บาท 

43,580.00 0.00 43,580.00 0.00 0.00 

รวม 178,000.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. จัดทำวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : ต้นฉบับวารสารวิจัยราชภัฏกรุง
เก่า กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการดำเนินการจัดทำวารสาร
วิจัยราชภัฏกรุงเก่า 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

2. ค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อแสตมป์ คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการจัดส่งเอกสารให้

ผู้ทรงคุณวุฒิครบถ้วน 
ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. ค่าสนับสนุนระบบวารสาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องระบบ 
ThaiJo ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิเตอร์แม่ข่าย, 
อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูลและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ของ
ระบบThaijo2.0 

งาน 0.00 2.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบจัดการวารสาร งาน 0.00 0.00 0.00 1.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
ผลกระทบ ผลที่เกิดต่อเนื่องจากผลผลิต 

   

   

 

124



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
รหัสโครงการ 6316000009 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63327 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม  (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 205 จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรม (14 โครงการ) 

 
              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          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กำหนดให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับปริญญา เพ่ือทำหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพ่ือสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างสำนึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอ่ืน
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
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เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม  สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม 
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยว่าเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่สำคัญยิ่ง จึงได้
กำหนดให้มีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านการสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว สถาบันวิจัยฯจึงได้จัดทำโครงการ
สนับสนุนทุนเพ่ือทำงานวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ แก้ไขปัญหา 
พัฒนางานวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ที่เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง การแข่งขัน และพัฒนาสังคมให้ประชาชนในประเทศมีความสุขในการดำเนินชีวิ ตภายใต้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือใช้ในการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามพันธกิจ

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  เพ่ือส่งเสริมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
4.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพึงพอพอใจต่อระบบการบริหาร

จัดการและการให้บริการ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 25,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนครั้งที่จัดประชุม คร้ัง 2 
   2. จำนวนโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา โครงการ 20 
เชิงคุณภาพ    
   1. รายงานผลการประชุม คร้ัง 2 
เชิงเวลา   
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการฯคนละ 1,000 จำนวน 2 คนๆละ 2 ครั้ง)  = 4,000 บาท 
ค่าใช้สอย (ค่าพาหนะ คณะกรรมการฯ คนละ 2,000 จำนวน 2 คนๆละ 2 ครั้ง) = 8,000 บาท 
ค่าใช้สอย (ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 15 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท) = 1,050 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,050 บาท 

13,050.00 0.00 6,525.00 0.00 6,525.00 

 2. ค่าแสตมป์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

รายจ่ายอื่น 
   รายละเอียด : รายจ่ายอื่น 
   รายละเอียด : ค่าแสตมป์ = 11,950 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,950 บาท 

11,950.00 0.00 9,450.00 0.00 2,500.00 

รวม 25,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดประชุม คร้ัง 0.00 1.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายงานผลการประชุม คร้ัง 0.00 1.00 0.00 1.00 
2. ค่าแสตมป์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อแสตมป์ คร้ัง 0.00 1.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 100.00 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562    รหัส
โครงการ 6316000010 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63405 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการ
บริหารจัดการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 313 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือ

ต่อยอดได้ (ร้อยละ 85) 
 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
3. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันทั่วโลกต่างอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการบริหารและพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน อาจจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำให้การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศเกิดความไม่แน่นอน และไม่ชัดเจน ขาด
ประสิทธิภาพ และไม่สามารถเข้าสู่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้ช้าลง ดังนั้นการเรียนรู้และการพัฒนา
วิชาการให้เท่าเทียมนานาประเทศ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศชาติ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดการประชุม
วิชาการระดับชาติขึ้น โดยมีความประสงค์ให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการ
และวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิจัย 
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รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิจัยในสาขา
ต่าง ๆ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุ
ศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมในครั้งนี้ โดยใช้ชื่องานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 
“วิจัย นวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-12-13 ธันวาคม 2562  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตระหนัก
และเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 2. 
เพ่ือเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการ
ของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมจากในประเทศ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาต่างๆ 4. เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติ 5.เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น 
กลุม่เป้าหมายอาจารย์/นักวิจัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเครือข่าย 
ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์  นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอกวิทยาลัยจำนวน 150 คน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน 1.วางแผนดำเนินงาน 2.เตรียมการจัดประชุม 3.การบรรยายพิเศษ 4.การนำเสนอ
ผลงานวิจัยภาคบรรยาย 5.การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 120,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า คน 150 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏ
กรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2562 
 

รายจ่ายอื่น 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุ 120,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000  บาท 

120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 120,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 
2562 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า คน 150.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานมี
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักวิจัย    รหัสโครงการ 6316000012 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63328 โครงการพัฒนานักวิจัย 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม  (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 304 จำนวนบุคลากรของสายวิชาการท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 

40), KPI : S 313 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ (ร้อย
ละ 85) 
 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งพัฒนาประเทศให้มี
การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือ ยกระดับศักยภาพของประเทศ 
โดยจะมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การ
ดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็น อัจฉริยะโดยใช้ เทคโนโลยีขั้นสูงและการ
ผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง เทคโนโลยีเพ่ือให้สอดคล้องกับ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 - 2564) โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และงานวิจัยเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น และเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ทั้งนี้กลไกในการขับเคลื่อนอย่าง
หนึ่งคือ นักวิจัย ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจะดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัย เพ่ือสร้างนักวิจัย 
พัฒนาโครงการวิจัยเสนอของบประมาณได้ และส่งเสริมทักษะการเขียนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือสร้างนักวิจัย และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 

2.เพ่ือส่งเสริมทักษะการเขียนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 600,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย คน 50 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของผลงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 60 
เชิงเวลา   
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน
และข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอ
สนับสนุนงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
   รายละเอียด :  
1.ค่าตอบแทนวิทยากร  = 24000 
2.ค่าใช้สอย = 268600 
3.ค่าวัสดุ = 7400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.00 บาท 

300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 

 2. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน
ตำรา/หนังสือทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
   รายละเอียด :  
1.ค่าตอบแทนวิทยากร  = 24000 
2.ค่าใช้สอย = 68600 
3.ค่าวัสดุ = 7400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

 3. อบรมเสริมทักษะปฏิบัติการใช้
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร  = 14400 
2.ค่าใช้สอย = 34600 
3.ค่าวัสดุ = 1000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.00 บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

 4. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียน
ผลงานวิจัยรับใช้สังคมเพื่อขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร  = 14400 
2.ค่าใช้สอย = 34600 
3.ค่าวัสดุ = 1000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.00 บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 5. อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม 
บทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อให้
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
วารสารระดับนานาชาติ 
 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
   รายละเอียด :  
1.ค่าตอบแทนวิทยากร  = 16800 
2.ค่าใช้สอย = 83200 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

รวม 600,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงานและข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย คน 0.00 0.00 50.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการวิจัย ร้อยละ 0.00 0.00 60.00 0.00 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย คน 0.00 0.00 0.00 50.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความก้าวหน้าในการเขียนหนังสือ/ตำราวิชาการ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

3. อบรมเสริมทักษะปฏิบัติการใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย คน 0.00 80.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความก้าวหน้าของผลงาน ร้อยละ 0.00 60.00 0.00 0.00 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยรับใช้สังคมเพื่อ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย คน 0.00 80.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความก้าวหน้าของผลงาน ร้อยละ 0.00 60.00 0.00 0.00 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนบทความ
วิชาการรับใช้สังคม บทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อให้ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและวารสารระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย คน 0.00 0.00 30.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความก้าวหน้าของผลงาน ร้อยละ 0.00 0.00 60.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    รหัสโครงการ 6316000014 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63327 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม  (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 304 จำนวนบุคลากรของสายวิชาการท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 

40), KPI : S 313 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ (ร้อย
ละ 85) 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย์และบุคลากร 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ 

3. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีนโยบายที่จะจัดตั้งหน่วยงานหนึ่งขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี
บทบาทและหน้าที่ด้านการออกใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากร
ภายในหน่วยงานขึ้น สืบเนื่องจากปัจจุบันบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต้องยื่นขอเอกสารการขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคนจากหน่วยงานอื่น ทั้งนี้เพราะในมหาวิทยาลัยยังไม่มีส่วนงานที่สามารถออก
เอกสารการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ให้กับนักวิจัยที่ยื่นข้อเสนอโครงการเองได้ ช่วง
ระยะเวลา 2 - 3 ปีที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เริ่มให้
ความสำคัญและส่งเสริมสนับนุนให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยการให้เงื่อนไขต่อนักวิจัยที่จะยื่นขอสนับสนุนโครงการวิจัยต้องผ่านการ
อบรมด้านจริยธรรมการวิจัยก่อน อีกทั้งยังให้บุคคลากรในหน่วยงานของสถาบันเข้ารับการอบรมด้าน
จริยธรรมการวิจัยในคนในเชิงลึกเพ่ือให้มีองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งส่วนงานด้าน
จริยธรรมการวิจัยขึ้นให้ได้ภายในมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันส่วนงานดังกล่าวก็ยังเกิดขึ้น
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ไม่ได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดส่วนงานที่จะสามารถออกใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งเป็นส่วนงานที่มีมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจาก ว.ช. สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีโครงการ การจัดตั้งหน่วยตรวจสอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขึ้น เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัยในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัย อีกท้ังยังเป็นการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานอื่น  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความจำเป็นไว้สนับสนุนในด้าน
การให้บริการ2.เพ่ือเตรียมความพร้อม ในการขอการรับรองมาตรฐาน จาก ว.ช. ของหน่วยจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์ นักวิจัย 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ปรับปรุงห้อง และจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการขอการรับรอง
มาตรฐาน จาก ว.ช. ของหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 600,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ห้องหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ห้อง 1 
   2. การสนับสนุน MOU คร้ัง 1 
   3. การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โครงการ 20 
เชิงคุณภาพ    
   1. การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร้อยละ 60 
เชิงเวลา   
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสำนักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 31 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์ 200,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. โต๊ะประชุม ราคา 28910 จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 28,910.00 บาท 
2. โต๊ะทำงาน ราคา 5670 จำนวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน 11,340.00 บาท 
3. โต๊ะทำงาน ราคา 6770 จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 6,770.00 บาท 
4. คอมพิวเตอร์ ราคา 18000 จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 36,000.00 บาท 
5. ปริ้นเตอร์ ราคา 13720 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 13,720.00 บาท 
6. ตู้เอกสารบานเปิดทึบ 4 ชั้น ราคา 6990 จำนวน 4 ตู้ รวมเป็นเงิน 27,960.00 บาท 
7. ตู้เก็บแบบฟอร์ม4ลิ้นชัก ราคา 6400 จำนวน 2 ตู้ รวมเป็นเงิน 12,800.00 บาท 
8. เครื่องปรับอากาศขนาด 22519BTU ราคา 43900 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
43,900.00 บาท 
9. เครื่องแสกนลายนิ้วมือ ราคา 14000 จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 14,000.00 บาท 
10. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ราคา 2300 จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 4,600.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 200,000.00 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. โต๊ะประชุม ราคา 28910 จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 28,910.00 บาท 
2. โต๊ะทำงาน ราคา 5670 จำนวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน 11,340.00 บาท 
3. โต๊ะทำงาน ราคา 6770 จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 6,770.00 บาท 
4. คอมพิวเตอร์ ราคา 18000 จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 36,000.00 บาท 
5. ปริ้นเตอร์ ราคา 13720 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 13,720.00 บาท 
6. ตู้เอกสารบานเปิดทึบ 4 ชั้น ราคา 6990 จำนวน 4 ตู้ รวมเป็นเงิน 27,960.00 บาท 
7. ตู้เก็บแบบฟอร์ม4ลิ้นชัก ราคา 6400 จำนวน 2 ตู้ รวมเป็นเงิน 12,800.00 บาท 
8. เครื่องปรับอากาศขนาด 22519BTU ราคา 43900 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
43,900.00 บาท 
9. เครื่องแสกนลายนิ้วมือ ราคา 14000 จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 14,000.00 บาท 
10. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ราคา 2300 จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 4,600.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 200,000.00 บาท 
 
 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 2. ปรับปรุงห้องหน่วยจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 
 

สิ่งก่อสร้าง 
   รายละเอียด : ค่าสิ่งก่อสร้าง 
   รายละเอียด : ค่าสิ่งก่อสร้าง 300,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

 3. บริหารจัดการหน่วยจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
  1. การสนับสนุน MOU เพื่อการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ = 20,000 
  2. การเข้าร่วมประชุมพิจารณาการขอรับรอง และอบรมงานด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ = 80,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

รวม 600,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสำนักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการครุภัณฑ์ รายการ 10.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ห้อง 1.00 0.00 0.00 0.00 

2. ปรับปรุงห้องหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ห้อง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้าน

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 60.00 

3. บริหารจัดการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสนับสนุน MOU คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 60.00 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการการประชุม inter conference ISMAC 2020 (ครั้งที่ 10)    รหัส
โครงการ 6316000019 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินด้าน Green University ตามเกณฑ์ UI greenmetric 

(2000 คะแนน), KPI : S 402 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (2 ฐานข้อมูล), KPI : S 403 จำนวน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3 
ระบบ), KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ 
(ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 
 
              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          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 โครงการบริหารจัดการการประชุม inter conference ISMAC 2020 (ครั้งที่ 10) 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 โครงการบริหารจัดการการประชุม inter conference ISMAC 2020 (ครั้งที่ 10) 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 โครงการบริหารจัดการการประชุม inter conference ISMAC 2020 (ครั้งที่ 10) 
 
6. วิธีการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการการประชุม inter conference ISMAC 2020 (ครั้งที่ 10) 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. โครงการบริหารจัดการการประชุม inter conference ISMAC 2020 (ครั้งที่ 10) คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละผู้เข้าประชม มีความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 85 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตลอดปีงบ 
สถานที่ดำเนินการ 
   มรภ อย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150000 บาท 

150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 150,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 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) 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1 คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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