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 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ) 
 
 

เล่มที่ 3 งบประมาณรายจ่ายการศกึษาสำหรบับุคลากรประจำการ 
(งบ กศ.บป.) 

 
 
 
 



ข 
 

 
คำนำ 

 
 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(งบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.)) จัดทำขึ้นภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติกรอบวงเงิน
จากสภามหาวิทยาลัย โดยมีความเชื ่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิกา ร เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบ
ไปด้วย 6  ผลผลิตและ 1 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมทั้งสิ้น 8,392,000 บาท 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ซ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินงาน ต่อไป 

 
 
 
 

                                                                                   กองนโยบายและแผน 
                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

                                                                                    กันยายน 2562



ค 
 

สารบัญ 
หน้า 

 
➢ คำนำ ก 
➢ สารบัญ ค 
➢ สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ  ง 
➢ สรุปงบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการหลัก 
ง 

➢ สรุปงบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และหมวดรายจ่าย จ 
➢ สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ  จำแนกตามงบรายจ่ายและ

หมวดรายจ่าย 
ฉ 

➢ งบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-
โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ 

ช 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1 
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1 
  แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 
  ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 

 คณะวิทยาศาตร์และเทคโยโลยี 1 
  6308000003 โครงการสนับสนุนและจัดการศึกษา กศ.บป. 1 

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 4 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 
  6306000013 จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 
  6306000014 จัดซื้อครุภัณฑ์หลักสูตรนิติศาสตร์ 8 
  6306000018 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและการเรียนการสอน     13 
 คณะวิทยาการจัดการ   16 
  6307000001 เตรียมความพร้อมนักศึกษา กศ.บป. สาขาวิชาการจัดการ 16 
  6307000003 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป และบริหารจัดการคณะ 19 
 สำนักงานอธิการบดี กองกลาง 22 
  6311000008 โครงการบริหารจัดการศูนย์สามบัณฑิต 22 
  6311000021 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี    (งบ กศ.บป.) 25 
 สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา 32 
  6313000007 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาค กศ.บป.) 32 
  6313000008 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา (ภาค กศ.บป) 35 
 สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา 19 
  6314000008 งานสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา กศ.บป 28 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 
  6315000001 โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบกศ.บป.) 31 
  6315000002 โครงการพัฒนาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป) 35 



ง 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายงบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 8,392,000  บาท 

 
สรุปงบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า ค่าจ่างช่ัวคราว

ค่า ต-ช-ว 
สาธารณูปโภคค่าสาธารณูปโภคครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

8,392,000 - - 8,340,765 51,235 - - - 100.00 
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 602,858 - - 602,858 - - - - 7.18 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 602,858 - - 602,858 - - - - 100.00 
63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 213,192 - - 213,192 - - - - 35.36 
63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 349,666 - - 349,666 - - - - 58.00 
63311 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ด้านสังคมศาสตร์) 40,000 - - 40,000 - - - 6.64 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 7,789,142 - - 7,737,907 51,235 - - - 92.82 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 7,669,142 - - 7,617,907 51,235 - - - 98.46 
63335 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านสังคม) 51,235 - - - 51,235 - - - 0.67 
63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 120,967 - - 120,967 - - - - 1.58 
63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านบริหารจัดการ) 7,496,940 - - 7,496,940 - - - - 97.75 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 120,000 - - 120,000 - - - - 1.54 
63408โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 120,000 - - 120,000 - - - - 100.00 

ร้อยละ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการหลัก

***รวมท้ังส้ิน***

งบประมาณ
หมวดรายจ่าย



จ 

 

สรุปงบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และหมวดรายจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงินเดือน
และค่าจ้าง

ค่าจ่างช่ัวคราว
ค่า ต-ช-ว 

สาธารณูปโภ
ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

100.00 - - 99.39 0.61 - - - 100.00 
8,392,000 - - 8,340,765 51,235 - - - 100.00 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 8,272,000 - - 8,220,765 51,235 - - - 98.57 
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 213,192 - - 213,192 - - - - 2.58 

63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 213,192 - - 213,192 - - - - 100.00 
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 8,058,808 - - 8,007,573 51,235 - - - 97.42 

63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 349,666 - - 349,666 - - - - 4.34 
63311 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ด้านสังคมศาสตร์) 40,000 - - 40,000 - - - - 0.50 
63335 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านสังคม) 51,235 - - - 51,235 - - - 0.64 
63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 120,967 - - 120,967 - - - - 1.50 
63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านบริหารจัดการ) 7,496,940 - - 7,496,940 - - - 93.03 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม120,000 - - 120,000 - - - - 1.43 
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 120,000 - - 120,000 - - - - 100.00 

63408โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 120,000 - - 120,000 - - - - 100.00 

ร้อยละแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

***รวมท้ังส้ิน***

งบประมาณ
หมวดรายจ่าย

ร้อยละ



ฉ 

 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย 

 
งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 0 31.15 
     ค่าจ้างช่ัวคราว 0 100.00 
งบดำเนินงาน 8,340,765 99.39 
     ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  
     และสาธารณูปโภค 

8,340,765 100.00 

งบลงทุน 51,235 0.61 
     ค่าครุภัณฑ ์ 51,235 100.00 
งบเงินอุดหนุน 0 0.00 
งบรายจ่ายอื่น  0 0.00 

รวม 8,392,000 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 

 

งบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ  

 

 
 

 

เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า

ค่าจ่าง
ช่ัวคราว

ค่า ต-ช-ว 
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

-            -       97.95              2.05         -          -            -          100.00          
-            -       8,219,798        172,202    -          -            -          8,392,000      100.00    
-            -       8,219,798        172,202    -          -            -          8,392,000      100.00    
-            -       8,219,798        172,202    -          -            -          8,392,000      100.00    
-            -       8,219,798        172,202    -          -            -          8,392,000      100.00    
-            -       8,219,798        172,202    -          -            -          8,392,000      100.00    

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ -            -       213,192          -          -          -            -          213,192        2.54       
คณะวิทยาศาตร์และเทคโยโลยี -            -       213,192           - -          -            -          213,192        2.54       

1 1 6308000003 โครงการสนับสนุนและจัดการศึกษา กศ.บป. 213,192           - 213,192         2.54       
-            -       8,006,606        172,202    -          -            -          8,178,808      97.46     
-            -       116,130          172,202    -          -            -          288,332        3.44       

2 1 6306000013 จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 116,130           - 116,130         1.38       
3 2 6306000014 จัดซ้ือครุภัณฑ์หลักสูตรนิติศาสตร์  - 51,235     51,235          0.61       
4 3 6306000018 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและการเรียนการสอน     - 120,967    120,967         1.44       

-            -       219,506          -          -          -            -          219,506        2.62       
5 1 6307000001 เตรียมความพร้อมนักศึกษา กศ.บป. สาขาวิชาการจัดการ 40,000            40,000          0.48       
6 2 6307000003 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป และบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 179,506          179,506         2.14       

-            -       7,311,600        -          -          -            -          7,311,600      87.13     
7 1 6311000008 โครงการบริหารจัดการศูนย์สามบัณฑิต 182,600          182,600         2.18       
8 2 6311000021 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี    (งบ กศ.บป.) 7,129,000        7,129,000      84.95     

-            -       94,030            -          -          -            -          94,030          1.12       
9 1 6313000007 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป (ภาค กศ.บป.) 54,030            54,030          0.64       

10 2 6313000008 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา (ภาค กศ.บป) 40,000            40,000          0.48       

-            -       40,210            -          -          -            -          40,210          0.48       

11 1 6314000008 งานสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา กศ.บป 40,210            40,210          0.48       
-            -       225,130          -          -          -            -          225,130        2.68       

12 1 6315000001 โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบกศ.บป.) 105,130          105,130         1.25       

13 2 6315000002 โครงการพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป) 120,000          120,000         1.43       

ส านักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทงบรายจ่าย

รวมท้ังส้ิน ร้อยละ

ส านักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

ส านักงานอธิการบดี กองกลาง

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รวมงบประมาณท้ังส้ิน
แผนงานพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

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

ร้อยละของประเภทงบประมาณรายจ่าย



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนและจัดการศึกษา กศ.บป.    รหสัโครงการ 6308000003

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อโครงการ  63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 304 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 

เดือนหลังจากจบการศึกษา (ร้อยละ 80), KPI : BB 305 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), KPI : S 307 รอ้ยละบัณฑิตท่ีมีงานทำภายใน ๑ ปี (ร้อยละ 80) 

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

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของ

มหาวิทยาลัย 
ประเภทโครงการ  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้กับผู้ที่มีงานทำและที่มีความประสงค์จะเพ่ิมพูนความรู้ให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  
แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและ ท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบัน
สังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ ที่ สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาจากภารกิจดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องใช้งบประมาณในการจัด
การศึกษาเพ่ือดำเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
รวมทั้งสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณาจารย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน การสอน
ในรายวิชาต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะจะเป็นวิชาที่เป็น
เนื้อหาการเรียนรู้ นอกจากจะได้จากการสอนทฤษฎีแล้ว จำเป็นต้องฝึกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณ์
และวัสดุต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู้ จน
สามารถนาไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจาวันและในการทำงานได้ นอกจากนี้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพเพ่ือเป็นการฝึกทักษะในการทำงานก่อนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง 

1



4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา กศ.บป. คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา กศ.บป. 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3.เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสำหรับการจัดการศึกษา  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
6. วิธีการดำเนินงาน 1. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน  2. จ้างเหมาบริการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 213,192.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. นักศึกษาภาค กศ.บป.ได้ฝึกปฏิบัติในรายวิชาที่เปิดสอน วิชา 15 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน 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. จัดซื้อวัสดุและจ้างถ่ายเอกสารสำหรับ
การจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : จ้างเหมาบริการ 50,000 บาท 
จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ 
163,192 บาท    
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 213192 บาท 

213,192.00 0.00 82,220.00 80,972.00 50,000.00 

รวม 213,192.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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. จัดซื้อวัสดุและจ้างถ่ายเอกสารสำหรับการจัดการเรียนการสอน
และฝึกปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการดำเนินการจัดซื้อ คร้ัง 0.00 5.00 3.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

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

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รหัสโครงการ 6306000013 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 305 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อย

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

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของ

มหาวิทยาลัย 
 

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

3. หลักการและเหตุผล 
 งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นงานที่ต้องสนับสนุนพันธกิจที่สำคัญ 
คือ ผลิตบัณฑิตมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้
การดำเนินงานดังกล่าวได้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดข้างต้น จำเป็นต้องมีการศึกษาที่เป็นระบบ มีทรัพยากร
เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ทั้งด้านจัดเตรียมเอกสารแผนการสอน 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่าง 
ๆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจำเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุ จัดกิจกรรมเตรียมฝึกและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และตอบสนองพันธกิจให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์  
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้คณะมนุษยศาสตร์มีวัสดุใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้อาจารย์สามารถจัดหาวัสดุและจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. เพ่ือเพ่ิมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ซ่อมบำรุง 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 116,130.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดกิจกรรมเพื่อดำเนินการโครงการ กิจกรรม 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 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. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเข้า
ศึกษาของน.ศ.ชั้นปีที่ 1 (นิติศาสตร์) 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 8500 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุงรถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 2000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17700 บาท 

17,700.00 17,700.00 0.00 0.00 0.00 

 2. แบ่งปันความสุขและความรู้ด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 17450 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุงรถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 1500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26150 บาท 

26,150.00 26,150.00 0.00 0.00 0.00 

 3. ศึกษาดูงานศาลทุจริตจังหวัดสระบุรีและ
นิติศาสตร์สัมพันธ์ (นิติศาสตร์) 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 14400 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 36480 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุงรถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ค่า
น้ำมัน/ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 1500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52280 บาท 

52,280.00 0.00 52,280.00 0.00 0.00 

 4. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ เป็นเงิน 11000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11000 บาท 

11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 

 5. กิจกรรมอบรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  
(ปกครองท้องถ่ิน) 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 9000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 

9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 116,130.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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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. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาของน.ศ.ชั้นปีที่ 1 
(นิติศาสตร์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. แบ่งปันความสุขและความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัด
ลพบุรี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. ศึกษาดูงานศาลทุจริตจังหวัดสระบุรีและนิติศาสตร์สัมพันธ์ 
(นิติศาสตร์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. กิจกรรมอบรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  (ปกครองท้องถ่ิน) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์หลักสูตรนิติศาสตร์    รหัสโครงการ 6306000014 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63335 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 402 จำนวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (2 ฐานข้อมูล) 
 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

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

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

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

3. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องมีครุภัณฑ์  สำหรับใช้ในการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ  ซึ่งจะช่วยเอ้ือต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ของสาขาวิชา ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี
ยิ่งขึ้น  หลักสูตรนิติศาสตร์คณะมนุษยษศาสตร์และสังศาสตร์ได้ตระหนักในเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทำ
โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีความจำเป็นและทดแทนครครุภัณฑ์เดิมที่เสียหาย 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการจัดการและการเรียนการสอน 

2. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 51,235.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
เชิงคุณภาพ    
   1. คณาจารย์และนักศึกษามีควาพึงพอใจ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 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. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17000 บาท 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 4 แกนหลัก (4Core) Intel Core i3-8100 โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 3.6GHz 
มีหน่วยควาจำหลักชนิด DDR4 มีขนาด 4GB 
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA ขนาดบรรจุ 1TB จำนวน 1 หน่วย 
มี DVD RW จำนวน 1 หน่วย 
มีช่องเชื่อมต่ระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 1 ช่อง 
ทีแป้นพิมพ์และเม้า 
มีจ่อภาพ 19.5 นิ้ว 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ราคา 17000 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 17,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 17,000.00 บาท 

17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 

 2. เครื่องปริ๊นเตอร์อิงค์เจ็ท 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เครื่องปริ๊นเตอร์อิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3790 บาท 
ความละเอียดพิมพ์สูงสุด 5,760*1,440 dpi 
พิมพ์งานด้วยความเร็วขาวดำ 33 แผ่น/นาที สี 15 แผ่น/นาที 
รองรับการพิมพ์ไร้ขอบ 4R 
ถาดป้อนกระดาษรองรับ 100 แผ่น 
รองรับการเชื่อมต่อ UAB 2.0 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องปริ๊นเตอร์อิงค์เจ็ท ราคา 3790 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 3,790.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 3,790.00 บาท 

3,790.00 3,790.00 0.00 0.00 0.00 

 3. เก้าอี้สำนักงาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : โครงสร้างไม้ บุฟองน้ำหุ้มหนัง PVC และผ้าตาข่าย (Mesh&PVC)  
ที่วางแขน PP NANO ข้ึนรูปแข็งแรง ขาเหล็ก 5 แฉก ชุบโครเมียมกันสนิม  
ล้อไนลอน กันรอยขีดข่วนบนพื้น รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 ก.ก. 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2500 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เก้าอี้สำนักงาน ราคา 2500 จำนวน 1 ตัว รวมเป็นเงิน 2,500.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 2,500.00 บาท 

2,500.00 2,500.00 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) 

 4. ชุดเครื่องเสียงลำโพงเคลื่อนที่
พร้อมไมโครโฟน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/62 - 31/12/62 
 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : PA SPEAKER ล้อลาก SHERMAN #APS-220 (BT)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8900 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดเครื่องเสียงลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน ราคา 8900 จำนวน 1 ชุด  
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 8,900.00 บาท 

8,900.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00 

 5. ตู้เหล็กอเนกประสงค์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/62 - 31/12/62 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ตู้บานเปิดกระจกพร้อมกุญแจล็อก  
ขนาด 91.7x45.7x182.9 สี เทาสลับ    
รายการครุภัณฑ์ 
1. ตู้เหล็กอเนกประสงค์ ราคา 5890 จำนวน 1 หลัง รวมเป็นเงิน 5,890.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 5,890.00 บาท 

5,890.00 5,890.00 0.00 0.00 0.00 

 6. ตู้บานเปิดทึบพร้อมกุญแจล็อก 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/62 - 31/12/62 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ตู้บานเปิดทึบพร้อมกุญแจล็อก  
ขนาด 91.7x45.7x182.9 สี เทาสลับ    
รายการครุภัณฑ์ 
1. ตู้บานเปิดทึบพร้อมกุญแจล็อก ราคา 5700 จำนวน 1 หลัง รวมเป็นเงิน 5,700.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 5,700.00 บาท 

5,700.00 5,700.00 0.00 0.00 0.00 

 7. ตู้บานเลื่อนกระจก 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/62 - 31/12/62 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : บานเลื่อนกระจก Space Pro  
พร้อมกุญแจล็อก แผ่นชั้นปรับระดับได้ ความหนาเหล็ก 0.6 มม. 
ขนาด 120x45x110 สี เทาขาว 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ตู้บานเลื่อนกระจก ราคา 5545 จำนวน 1 หลัง รวมเป็นเงิน 5,545.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 5,545.00 บาท 

5,545.00 5,545.00 0.00 0.00 0.00 

 8. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/62 - 31/12/62 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ผลิตจากแผ่นเหล็ก หนา 0.6 มม.  
ทั้งตู้ ลิ้นชักรางเลื่อนเหล็กทำสี  
จัดเก็บฟอร์มเอกสารจำนวน 7   ลิ้นชัก (สำหรับต้ังโต๊ะ)  
พร้อมกุญแจล็อก 1 ชุด ขนาด 26.5x38x38.7 ซม. 
รายการครุภัณฑ์ 1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ราคา 1910 จำนวน 1 หลัง  
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 1,910.00 บาท 

1,910.00 1,910.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 51,235.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์กาญจณา สุขาบูรณ์   
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. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. เครื่องปริ๊นเตอร์อิงค์เจ็ท ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
3. เก้าอี้สำนักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
4. ชุดเครื่องเสียงลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
5. ตู้เหล็กอเนกประสงค์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
6. ตู้บานเปิดทึบพร้อมกุญแจล็อก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
7. ตู้บานเลื่อนกระจก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
8. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 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 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงานและการเรียนการสอน    รหัสโครงการ 6306000018 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 

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

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 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

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

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดำเนินงานของบุคลากร     
เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนจะต้องใช้วัสดุในการดำเนินงาน
และจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ  
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 120,967.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ คร้ัง 10 
เชิงคุณภาพ    
   1. . ความพึงพอใจของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. คณะสามารถจัดซื้อวัสดุได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 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. จัดซื้อวัสดุสำนักงานและการเรียนการ
สอน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม 62 - กันยายน 63 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
เป็นเงิน 120,967 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,967 บาท 

120,967.00 20,000.00 40,000.00 40,000.00 20,967.00 

รวม 120,967.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริยาภรณ์ รุจิโมระ   
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. จัดซื้อวัสดุสำนักงานและการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ คร้ัง 2.00 3.00 4.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรคณะ

มนุษยศาสตร์ 
ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

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

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษา กศ.บป. สาขาวิชาการจัดการ    รหัสโครงการ 6307000001 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63311 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน
สังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 

 
              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 สะสมองคค์วามรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี(พ.ศ. 2551-2565) พบว่ายุคปัจจุบันมีความต้องการ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่เด่นชัดและสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความสำคัญมาก
ยิ่งขึ้นในโลกอนาคต จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทำให้บัณฑิตรุ่นใหม่จำเป็นต้องพัฒนาขีด
ความสามารถในระดับสากล ซึ่งความสามารถในการคิดจะเป็นหัวใจสำคัญสำหรับบัณฑิตยุคใหม่ เช่น 
การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีทักษะหลายด้ านเพ่ือการ
ดำรงชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้กำหนดให้บัณฑิตยุคใหม่ต้องมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตยุคใหม่ คือ ต้องเป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับ บริบททางสังคม มีทักษะการ
ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ (Life & career skills) มีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม ใหม่ (Learning and 
innovative skills) มีทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่านสื่อ
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ต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ   สาขาวิช าการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ จึงมองเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในและมุ่งเน้นมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถทำงาน
ได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสาขาวิชาการจัดการเปิดสอนนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาค 
กศ.บป. และนักศึกษาภาค กศ.บป. ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ทำงานควบคู่ไปกับการเรียน ซึ่งสาขาวิชา
จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะของนักศึกษาภาค กศ.บป. ด้วย โดยทั่วไป
จะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ การปรับตัวในสังคม การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะของตนเอง เพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงานของนักศึกษาด้วย 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ในการเรียน การอยู่ร่วมกันในสังคม การทำงานเป็นทีม เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ และทำให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้สูงขึ้น 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาภาค กศ.บป. สาขาวิชาการจัดการ  
 
6. วิธีการดำเนินงาน นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562  ถึง วันที่ 30/06/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 40,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 150 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3 ร้อยละ 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. เตรียมความพร้อมนักศึกษา กศ.บป 
สาขาวิชาการจัดการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563 ถึง 30/06/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน 4 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท รวม 14,400 บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าอาหาร  จำนวน  150 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ100  บาท รวม 15,000 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 150 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 10 บาท รวม  3,000  บาท 
ค่าวัสดุ 7600  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40000 บาท 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 

รวม 40,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการ   
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. เตรียมความพร้อมนักศึกษา กศ.บป สาขาวิชาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรม 
คน 0.00 0.00 150.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

       

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

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

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป และบริหารจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ    รหัสโครงการ 6307000003 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 208 ร้อยละผลการวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนด

นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน (ร้อยละ 60), 
KPI : BB 209 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 580 คน, KPI : BB 304 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือ
ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา (ร้อยละ 80), KPI : S 307 ร้อยละบัณฑิตที่มี
งานทำภายใน ๑ ปี (ร้อยละ 80) 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของ

มหาวิทยาลัย 
ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

3. หลักการและเหตุผล 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสำหรับ
บุคลากรประจำการ (กศ.บป.) จำนวน 1 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้
วัสดุในการเรียนการสอน รวมทั้งต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึก
ปฏิบัติรวมทั้งรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาทั้งหมดในจำนวน 1 หลักสูตร ดังนั้นการที่
จะดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพ่ือจะได้นำไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทัน
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะ
วิทยาการจัดการ จึงต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เอกสารในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา  เพ่ือจะ
ได้นำไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสำหรับ
การจัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติ 

2.เพ่ือจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาค กศ.บป จำนวน 407 คน  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาฝึกปฏิบัติ นักศึกษาภาค กศ.บป.  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 179,506.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. นักศึกษาภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุสำหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ ภาคเรียน 3 
   2. จัดซื้อวัสดุสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ คร้ัง 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. มีวัสดุฝึกสำหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป ร้อยละ 85 
   2. มีวัสดุที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการตลอดปีการศึกษา คร้ัง 4 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 1 ร้อยละ 11 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 2 ร้อยละ 37 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3 ร้อยละ 26 
   4. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 4 ร้อยละ 25 
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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. จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาภาคเรียนที่ 
2/2562,3/2562,1/2563 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุฝึกรายวิชา ภาคเรียนที่ 
2/2562,3/2562,1/2563 
นักศึกษา จำนวน 547x150 บาท = 82,050บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,050บาท 

82,050.00 21,000.00 23,400.00 12,450.00 25,200.00 

 2. จัดซื้อวัสดุสำนักงานคณะวิทยาการ
จัดการ 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุสำนักงานคณะวิทยาการ
จัดการ = 97456บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97456บาท 

97,456.00 20,000.00 22,456.00 35,000.00 20,000.00 

รวม 179,506.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
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. จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2562,3/2562,1/2563 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุฝึกสำหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุฝึกสำหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติสำหรับภาค กศบป ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. จัดซื้อวัสดุสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุในการที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 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 กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการศูนย์สามบัณฑิต    รหัสโครงการ 6311000008 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (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          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

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

3. หลักการและเหตุผล 
         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ใช้พ้ืนที่ตำบลสามบัณฑิต อ.อุทั ย จ.
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งจัดการศึกษาและเปิดโอกาสให้เกษตรกร/ประชาชน ได้
ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อสร้างรายได้แต่ละครัวเรือนมาอย่างต่อเนื่อง  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายในการขอใช้พ้ืนที่ดั งกล่าว ในการบริหาร
จัดการเพ่ือสร้างรายได้และส่งเสริมให้คณะ หน่วยงานลงพ้ืนที่เพ่ือจัดการเรียนการสอน  ดังนั้นจึง
จำเป็นต้องบริหารจัดการขอใช้พ้ืนที่จากกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ และต้องมีการ
บริหารจัดการการใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.บริหารจัดการการใช้พ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ และจัดหารายได้  
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เกษตรกร/ประชาชนที่ใช้พื้นที่ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน 1.ประชุมกลุ่มเกษตรกร 

    2. ทำข้อตกลงการใช้พ้ืน 
    3. จัดเก็บรายได้และนำส่งต้นสังกัด 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 182,600.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. รายได้ค่าบำรุงสถานที่ บาท 182,600 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความร่วมมือของเกษตรกร/ประชาชน คน 100 
เชิงเวลา   
   1. ระยะเวลา เดือน 12 
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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. ประชุมกลุ่มเกษตรกร/ประชาชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   12 เดือน 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์สามบัณฑิต  /มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าตอบแทน 40,000 บาท 
(ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน  เจ้าหน้าที่ที่ดูแล)    
2.ค่าใช้สอย 140,000 บาท  (ค่าบำรุงการศึกษา
ตามเจตนารมณ์การใช้พื้นที่  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าน้ำมันรถยนต์ )    
3.ค่าวัสดุ 2,600 บาท (วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน) 
หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,600 บาท 

182,600.00 10,650.00 10,650.00 10,650.00 150,650.00 

รวม 182,600.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 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. ประชุมกลุ่มเกษตรกร/ประชาชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดประชุม คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความร่วมมือ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
       

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
ได้รับชำระเงินล่าช้า ติดตามการทวงหนี้ อย่างต่อเนือ่ง   มีระบบการตรวจสอบทั้งรายใหม่และรายเก่า 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  
(งบ กศ.บป.)    รหัสโครงการ 6311000021 

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

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
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          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางจึงมีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ 

1.  สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต 
2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพ่ือมุงสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3.  สนับสนุน ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ 
4.  สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
5.  สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษา 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกลาง ให้เกิดประสิทะภาพสูงสุด 2.  เพ่ือส่งเสริม
กระบวนการปฏิบัติงานสอนให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 3.  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งให้มีศักยภาพสูงสุด 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 2.  นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 3.  ส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลภายนอก ที่มาติดต่อราชการ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามปกติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
7. ระยะเวลา วันที ่01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 7,129,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนผู้มารับบริการ คน 350 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 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. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษา (กศ.บป.) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษา (กศ.บป.) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,480,000 บาท 

5,480,000.00 1,370,000.00 1,370,000.00 1,370,000.00 1,370,000.00 

 2. เงินคืนค่าหน่วยกิต 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : เงินคืนค่าหน่วยกิจสำหรับนัห
ศึกษาภาค กศ.บป. 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

 3. ค่าใช้สอยและวัสดุ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุส่วนกลาง ของ
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 580,000 บาท 

580,000.00 194,000.00 194,000.00 192,000.00 0.00 

 4. ค่าสาธารณูปโภค 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,049,000 บาท 

1,049,000.00 262,250.00 262,250.00 262,250.00 262,250.00 

รวม 7,129,000.00     
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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. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา (กศ.บป.) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. เงินคืนค่าหน่วยกิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
3. ค่าใช้สอยและวัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - คร้ัง 3.00 3.00 3.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 
4. ค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

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

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาค กศ.บป.)    รหัสโครงการ 
6313000007 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี 

(ข้อเสนอของกรรมการประเมินฯ) (ร้อยละ ระดับคะแนน 4.40) 
 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของ

มหาวิทยาลัย 
 

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

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

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้
ได้บัญฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
ซึ่งต้องมรการดำเนินการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการสอน การวัดผล อย่างน้อย 5 ปีนั้น เพ่ือให้
การบริหารจัดการ การเรียน การสอน ตลอดจนเอกสารการประเมินผลการศึกษา ให้ครบถ้วนเพียงพอ
และเหมาะสมกับนักศึกษา อันจะส่งผลให้การจัดการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงจำเป็นต้อง
มีการดำเนินการบริหารค่าใช้จ่ายเพ่ือการจัดการเรียน  การสอน รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
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4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 1,500 คน 
6. วิธีการดำเนินงาน เบิกจ่ายค่าวัสดุรายวิชาศึกษาท่ัวไป 4 คณะ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 54,030.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักศึกษา ภาค กศ.บป. ที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป คน 1,500 
เชิงคุณภาพ    
   1. ดำเนินการบริหารค่าวัสดุ รายวิชาศึกษาทั่วไปได้ถูกต้อง ตามจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาคเรียน 2 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภาคเรียน 2 
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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. จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค 
กศ.บป 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562 ถึง 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 54,030 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,030 บาท 

54,030.00 34,030.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

รวม 54,030.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเบญญาภา  สอนพรม   
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. จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บป ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ภาค กศ.บป. ที่

ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
คน 1500.00 1500.00 1500.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

       

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

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

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา (ภาค กศ.บป)    รหัสโครงการ 
6313000008 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (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   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
3. หลักการและเหตุผล 
 กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน กการพัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการ
แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานที่ต้อง
จัดทำข้อมูล การติดต่อประสานงาน การออกเอกสารต่างๆเกี่ย วกับการศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้การ
ดำเนินงานของกองบริการการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้อง
จัดเตรียมทรัพยยากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เพียงพอ เหมาะสมและพร้อมใช้งาน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา ให้การปฏิบัติงานและการบริการต่างๆมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.)เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา  2.)นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่ลงทะเบียนเรียน 3.)บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 40,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนบุคลากรกองบริการการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรวัสดุต่างๆ คน 11 
   2. จำนวนบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกที่เข้ารับบริการ คน 500 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับบริการจากกองบริการการศึกษา ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. การจัดซื้อ/จัดจ้าง/เบิก/จ่าย เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เดือน 12 
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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. ค่าวัสดุสำนักงาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562 ถึง 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุสำนักงาน 40,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 

รวม 40,000.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเบญญาภา  สอนพรม   
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. ค่าวัสดุสำนักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน คร้ัง 0.00 0.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ

บริการ 
ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 85.00 

       

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

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

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ งานสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา กศ.บป    รหัสโครงการ 6314000008 

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

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
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 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
3. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในด้าน
ของการให้บริการ     ทางกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และมี
พันธกิจหลักในการส่งเสริมทางด้านการ         จัดกิจกรรมให้นักศึกษาครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้อง
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้นสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ     ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถศึกษาและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในขณะที่นักศึกษา  
ทำกิจกรรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ มหาลัยจึงควรจัดให้มี
บุคลากรอยู่ประจำในการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักศึกษา และจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์
ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพ
แก่คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ อนามัยให้แก่
นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้านสุขอนามัย จำนวน 100 คน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 40,210.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. นักศึกษา กศ.บป อาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้ารับบริการ คน 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. เบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์ ไตรมาส 2 
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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.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-30/09/2563 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 40,210 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,210 บาท 

40,210.00 20,000.00 20,210.00 0.00 0.00 

รวม 40,210.00     

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.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ คร้ัง 1.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 
       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

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

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบกศ.บป.)    รหัส
โครงการ 6315000001 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (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   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
3. หลักการและเหตุผล 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   มีพันธกิจในการจัดหา รวบรวม ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ 
จัดหาวัสดุ  งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาและจัดให้มีการ
ประชุมกรรมการของสำนักฯ เพื่อให้สามารถบริหารจัดงานงานในสำนักฯ การสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาสู่
สากล 2. เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 3. เพ่ือบริหารจัดการงานใน
สำนักฯ ในการเป็นฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
 
6. วิธีการดำเนินงาน 1. วัสดุ2 ค่าสาธารณูปโภค  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 105,130.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. วัสดุ รายการ 20 
   2. ค่าสาธารณูปโภค เดือน 12 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละเ 85 
เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมเสร็จตามเวลาที่กำหนด กิจกรรม 2 
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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. วัสดุ 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ จำนวน 20 รายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97130 บาท 

97,130.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 17,130.00 

 2. ค่าสาธารณูปโภค 
 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 12 เดือน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8000บาท 

8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

รวม 105,130.00     

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. วัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุ รายการ 6.00 6.00 5.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จตาม

เวลาทีกำหนด 
รายการ 6.00 6.00 5.00 3.00 

2. ค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าสาธารณูปโภค เดือน 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจ่ายค่า

สาธารณูปโภค 
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 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป)    รหัส
โครงการ 6315000002 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63408โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง

พลังทางสังคม 
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 สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ 

3. หลักการและเหตุผล 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการจัดหา รวบรวม ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ 
บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่
สังคม รวมถึงพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการ
สอน จำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ ตำราวิชาการ ทั้ง ในรูปแบบที่เป็นรูปเล่ม 
และที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ให้มีความทันสมัยและหลากหลายทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  จัดหาวัสดุและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพ  ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
และจัดให้มีการประชุมกรรมการของสำนักฯ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานในสำนักฯ ในการเป็นฝ่าย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
และเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการยกระดับสถาบันเพ่ือเข้าสู่สากล 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือตำราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดีและ
ทันสมัย 

2. เพ่ือสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ 
3. เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดหาหนังสือตำราวิชาการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 120,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. หนังสือตำราวิชาการ เล่ม 40 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รายการ 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. หนังสือตำราวิชาการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : หนังสือตำราวิชาการ จำนวน 40 
เล่ม  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120000 บาท 

120,000.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 0.00 

รวม 120,000.00     

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. หนังสือตำราวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีหนังสือตำราวิชาการเพิ่มข้ึน เล่ม 15.00 15.00 10.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 
       

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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