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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง ส านักงานอธิการบดี
2. ชื่อโครงการ สมทบเงินรายได้อาคาเรียนรวม    รหัสโครงการ 6110000006

ความสอดคล้องของโครงการ
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคาร ตามกฎหมายแล้วต้องน าเงินรายได้ของ

หน่วยงานเข้ามาสมทบ 5 เปอเซ็นต์ ของราคาอาคาร 

4. วัตถุประสงค์
1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบอาคาารเรียนที่สร้างเสร็จในปีงบประมาณ 2561

5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้อาคาร 

6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 4,370,000.00 บาท

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

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยระ ร้อยระ 1 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยระ ร้อยระ 1 

เชิงเวลา 
1. ร้อยระ ร้อยระ 1 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย 

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

1. สมทบอาคารเรียนรวม

ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตลอดปีงบประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระครศรีอยุธยา 

สิ่งก่อสร้าง 
   รายละเอียด :  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4370000 
บาท 

4,370,000.00 4,370,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 4,370,000.00 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี

13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. สมทบอาคารเรียนรวม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยระ ร้อยละ 1.00 1.00 1.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยระ ร้อยละ 1.00 1.00 1.00 1.00 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    รหัสโครงการ
6111000005 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.63 โครงการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0404, 4.4 พัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ : (A4.1) ร้อยละในการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
            ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขัน การประชาสัมพันธ์มีความส าคัญมากต่อบุคคล ต่อหน่วยงาน 

ต่อองค์กร การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่นักบริหาร นักการตลาดจะต้องศึกษาเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์จะ
ก่อให้เกิด  ภาพพจน์ที่ดีต่อบุคคล ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กร ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี จึงมีความส าคัญต่อการ
ประชาสัมพันธ์มาก เมื่อใดองค์กรมีการพิจารณาถึงการประชาสัมพันธ์ก็จะมีค าว่าภาพลักษณ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ 
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เป็นงานที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์และเป็นงานที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เพ่ือผล แห่งชื่อเสียง ความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนที่มีต่อองค์กรนั่นเอง ซึ่งหาก 
หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ดี ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ ของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานย่อมเป็นสิ่งที่ดี ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร ย่อมเกิดจากความเพียรพยายาม ด้วยระยะเวลาอันยาวนาน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีไม่สามารถท าได้ในเวลา 
อันรวดเร็ว และเมื่อภาพลักษณ์นั้นตราตรึงอยู่ในจิตใจของประชาชนแล้ว ก็จะ  ประทับแน่นอยู่ในจิตใจของประชาชน
ตราบนานเท่านาน ด้วยความส าคัญดังที่กล่าวมา กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้
จัดท าโครงการ สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์อันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สังคมภายนอก  
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4. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย ภารกิจ และการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย 
2. เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ และภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ทางด้านการศึกษา ผลงานการวิจัย

การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สาธารณชน ซึ่งก่อให้เกิดการยอมรับต่อ
สาธารณชน อันจะน าไปซึ่งการเพิ่มจ านวนนักศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งไทยและต่างชาติ) ให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
มากข้ึน 

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายในโรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง 

4. เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระบวนการ “การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก”      และการขยายเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ไปยังคนรุ่นใหม่ เปิดกว้างในการยอมรับความเห็น รูปแบบ และวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยและตรงต่อ
กลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น  

5. กลุ่มเป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.1 นักเรียนระดับมัธยมปลายภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง 60 โรงเรียน
1.2 ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง 500 คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1  สามารถเผยแพร่ผลการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ และภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ทางด้านการศึกษา ผลงาน

การวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สาธารณชน 
2.2  สามารถสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียน ในการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตร และสาขาวิชาต่างๆ ในปี

การศึกษา 2561 

6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการตามแผนงานในแต่ละกิจกรรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 639,600.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร คน 2,000 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา 
1. ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด ไตรมาส 4 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

1. กิจกรรมที่ 1 แนะแนว
การศึกษาต่อ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 31 
มีนาคม 2561 

สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนภายในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 
นครนายก สุพรรณบุรี 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ   
20,000 บาท 
2.ค่ายานพาหนะ (ค่าเช่ารถ/ค่า
น้ ามัน/ค่าบ ารุงรถ/ค่าทางด่วน)  
30,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
1.วัสดุในการจัดกิจกรรม    
70,000 บาท 
2.ป้ายประชาสัมพันธ์        
20,000 บาท 
3.แผ่นพับ   85,000 บาท 
4.ถุงกระดาษ  30,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 245,000 บาท 

245,000.00 210,000.00 35,000.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมที่ 2 วารสาร
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม, 2560 - 30 
กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.ค่าพิมพ์
วารสาร  จ านวน 4,000 เล่ม เล่ม
ละ 50 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

3. กิจกรรมที่ 3  ARU CRM

ระยะเวลาด าเนินการ 
   เมษายน - กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกล้เคียง 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
1.ค่าวิทยากรอบรม     14,000 
บาท 
ค่าใช้สอย 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ    3000 
บาท 
2.ค่ายานพาหนะ   8,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 0.00 0.00 13,000.00 12,000.00 

4. กิจกรรมที่ 4  Line@

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา
บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน
โซเชียว (Social Network) 
Line@    36000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท 

36,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 

5. กิจกรรมที่ 5 ARU
AMBASSADOR 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 กันยายน 
2560 

สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก    
9600 บาท 
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน       
4,800 บาท 
ค่าใช้สอย 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม      
3,000 บาท 
2. ค่าเสื้อสูท
28,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,400 บาท 

45,400.00 45,400.00 0.00 0.00 0.00 
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6. กิจกรรมที่ 6 ARU พบครู
แนะแนวประจ าปีการศึกษา 
2561 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส1 

สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม       
4,200 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน        
14,400 บาท 
3.ค่าตกแต่งสถานที่         
5,000 บาท 
4.ค่าติดตามประเมินผล        
500 บาท 
ค่าวัสดุ 
1.วัสดุในการจัดกิจกรรม       
5,000 บาท 
2.ป้ายประชาสัมพันธ์         
5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,100 บาท 

34,100.00 0.00 0.00 0.00 34,100.00 

7. กิจกรรมที่ 7 ARU พบครู
แนะแนวประจ าปีการศึกษา 
2562 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   กรกฎาคม - กันยายน 
2562 

สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าอาหารว่าง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34100 บาท 

34,100.00 34,100.00 0.00 0.00 0.00 

8. กิจกรรมที่ 8ค่าใช้สอย
(อบรมสัมมนา / พัฒนา
ศักยภาพ / ค่าใช้จ่ายไป
ราชการ) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2-ไตรมาส 3 

สถานที่ด าเนินการ 
   งานประชาสัมพันธ์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
(อบรมสัมมนา / พัฒนาศักยภาพ 
/ ค่าใช้จ่ายไปราชการ) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 

รวม 639,600.00 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกียรติศักดิ์    เจริญใจ

13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมที่ 1 แนะแนวการศึกษาต่อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
คน 1000.00 1000.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมที่ 2 วารสารประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนการ
จัดพิมพ์วารสาร 

เล่ม 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมินผล ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
3. กิจกรรมที่ 3  ARU CRM ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน

ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
คน 0.00 0.00 1.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมินผล
กิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 80.00 

4. กิจกรรมที่ 4  Line@ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ใช้ 
Line@ 

คน 80.00 80.00 80.00 80.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมินผล
การใช้บริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
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5. กิจกรรมที่ 5 ARU AMBASSADOR ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา 
AMBASSADOR 

คน 80.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมินผล
การเข้าร่วกิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

6. กิจกรรมที่ 6 ARU พบครูแนะแนว
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครูแนะ
แนวที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 80.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมินผล
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

7. กิจกรรมที่ 7 ARU พบครูแนะแนว
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
8. กิจกรรมที่ 8ค่าใช้สอย (อบรมสัมมนา /
พัฒนาศักยภาพ / ค่าใช้จ่ายไปราชการ) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 0.00 0.00 96.00 96.00 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร    รหัสโครงการ 6111000006

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0404, 4.4 พัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ : (A4.1) ร้อยละในการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขัน การประชาสัมพันธ์มีความส าคัญมากต่อบุคคล ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กร 

การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นักบริหาร นักการตลาดจะต้องศึกษาเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์จะก่อให้เกิด 
ภาพพจน์ที่ดีต่อบุคคล ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กร ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี จึงมีความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์
มาก เมื่อใดองค์กรมีการพิจารณาถึงการประชาสัมพันธ์ก็จะมีค าว่าภาพลักษณ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์เป็นงานที่เก่ียวกับภาพลักษณ์และเป็นงานที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อความรู้สึกนึกคิดของ
ประชาชน เพ่ือผล   แห่งชื่อเสียง ความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนที่มีต่อองค์กรนั่นเอง ซึ่งหากหน่วยงานมีภาพลักษณ์
ที่ดี ภาพที่เกิดข้ึนในจิตใจ ของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานย่อมเป็นสิ่งที่ดี ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร ย่อมเกิดจากความ
เพียรพยายาม 
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4. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย ภารกิจ และการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย 
2. เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ และภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ทางด้านการศึกษา ผลงานการวิจัย

การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สาธารณชน ซึ่งก่อให้เกิดการยอมรับต่อ
สาธารณชน อันจะน าไปซึ่งการเพิ่มจ านวนนักศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งไทยและต่างชาติ) ให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
มากขึ้น 

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายในโรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง 

4. เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระบวนการ “การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก” และการขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
ไปยังคนรุ่นใหม่ เปิดกว้างในการยอมรับความเห็น รูปแบบ และวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยและตรงต่อกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น 

5. กลุ่มเป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.1 นักเรียนระดับมัธยมปลายภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง 60 โรงเรียน 
1.2 ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง 500 คน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1  สามารถเผยแพร่ผลการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ และภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่น ทางด้านการศึกษา  ผลงาน

การวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สาธารณชน 
2.2  สามารถสร้างกา 

6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการตามแผนในแต่ละกิจกรรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 24,000.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร คน 20,000 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร สามารถรับรู้ขอมูลข่าวสาร และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา 
1. ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด ไตรมาส 4 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

1. กิจกรรมที่ 1 ครุภัณฑ์
ส าหรับกิจกรรมสื่อสารและ
สร้างภาพลักษณ์องค์กร 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 กันยายน 
2560 

สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : 1.ตู้ล าโพงชนิด
เคลื่อนที่ 15 นิ้ว + Usb+ไมค์ลอย 
NPE MK-15BAT (BLUETOOTH) 
ชุดละ 9000 บาท จ านวน 2 ชุด  
รวม 18,000 บาท    
   - เป็นตู้ล าโพงพร้อมเครื่อง
ขยายเสียงแบเคลื่อนที่ 
   - ไมโครโฟนแบบไร้สาย ย่าน 
VHF 
   - สามารถเล่นไฟล์เพลงผ่าน 
USB SD CARD 
   - ขนาดล าโพง 15 นิ้ว 
   - ล าโพงทนกระแสได้ 500 W. 
2.ไมล์สัมภาษณ์ จ านวน 2 ตัว ตัว
ละ 3,000 บาท 
   - เป็นไมค์โครโฟนแบบก้านมี
สาย 
   - ขนาด 3.5 มิลลิเมตร หรือ
ดีกว่า 
   - ใช้กับกล้อง DSLR ได้ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 
1. ตู้ล าโพงชนิดเคลื่อนที่ 15 นิ้ว +
Usb+ไมค์ลอย NPE MK-15BAT 
(BLUETOOTH) ราคา 9000 
จ านวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน 
18,000.00 บาท 
2. ไมล์สัมภาษณ์ ราคา 3000
จ านวน 2 ตัว รวมเป็นเงิน 
6,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
24,000.00 บาท 

24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 24,000.00 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกียรติศักดิ์   เจริญใจ

13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมที่ 1 ครุภัณฑ์ส าหรับกิจกรรม
สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้
งานของครุภัณฑ์ 

คร้ัง 80.00 80.00 80.00 80.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมินผล
กิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
ระยะเวลาในการด าเนนิการจัดกิจกรรมอาจ
ไม่เป็นไปตามไตรมาส   
 ที่ก าหนดไว ้

จัดท าปฏทิินการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรม
ต่างๆนัน้เปน็ไปตามแผนงานที่ก าหนด 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ กองทุนพัฒนาบุคลากร    รหัสโครงการ 6111000018

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ, (S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก, (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น โดยวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทาง วิชาการ แก่
สังคม ปรับปรุงการถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และ
เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้กล่าวถึงภาพอนาคตที่มีผลกระทบต่ออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลง
ประชากร การกระจายอ านาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงด้านเยาวชน นักศึกษาและบัณฑิตในอนาคต เป็นต้น 
โดยมีเป้าหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
โลกาวิวัฒน์รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน
และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดยหากวัดการ
พัฒนาในมุมมองทั้ง 4 ด้าน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการพันธกิจเพ่ือ
เป้าหมายการพัฒนาไปพร้อมๆ กันพิจารณาทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองมิติด้านการเงิน มุมมองมิติด้านลูกค้า มุมมองมิติ
ด้านกระบวนการภายใน มุมมองมิติด้านการเรียนรู้ พัฒนา  และเพ่ือให้การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงค์และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ดังที่ได้กล่าวในข้างต้น และเพ่ือ ให้
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงได้บรรลุเป้าหมายต่างๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมี
เป้าหมายสูงสุดที่การผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามความต้องการสังคมและสามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือเป็นหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ส าเร็จตามที่ได้กล่าวใน
ข้างต้นต่อไป 

4. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือใช้ในกองทุนพัฒนาบุคลากร
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
3. เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการ

5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 

6. วิธีการด าเนินงาน ค่าใช้สอย-กองทุนพัฒนาบุคลากร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,500,000.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 35 

เชิงคุณภาพ 
1. อาจารย์และบุคลากรสายวิชาการมีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการสอน ร้อยละ 70 

เชิงเวลา 
1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60 – ธ.ค.60) เป็นเงิน 375,000 บาท ร้อยละ 25 
2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61 – มี.ค.61) เป็นเงิน 375,000 บาท ร้อยละ 25 
3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 – มิ.ย.61) เป็นเงิน 375,000 บาท ร้อยละ 25 
4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 – ก.ย.61) เป็นเงิน 375,000 บาท ร้อยละ 25 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย 

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

1. กองทุนพัฒนาบุคลากร

ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2560 - 
30/09/2561 

สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
-กองทุนพัฒนาบุคลากร เป็น
จ านวนเงิน 1,500,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 
บาท 

1,500,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 

รวม 1,500,000.00 
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี

13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กองทุนพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากร

สายวิชาการทีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละ 8.75 8.75 8.75 8.75 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์และ
บุคลากรสายวิชาการมีทักษะ ความรู้ 
และความเชี่ยวชาญในการสอน 

ร้อยละ 17.50 17.50 17.50 17.50 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    รหัส
โครงการ 6112000005 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.30 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (A3.2) ร้อยละของบุคลากรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด*, (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้โดยจัดให้มทีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือสร้าง

คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้สถาบันอุดมศึกาก าหนดนโยบายและเป้าหมาย
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบันฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับ
ที่ใช้งานได้ การจัดท าแผนเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายโดยมีตัวชี้วัดและการประเมินผลที่ชัดเจน 
พิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง และจัดให้นักศึกษาทุกคนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้นเพ่ือวัดสมิธิภาพทางภาษาอังกฤษ โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common 
European Framework of Reference for languages (CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืนๆ  เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราช
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ภัฏพระนครศรีอยุธยามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับสอดคล้องกับแผนกลยุ ทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระดับความสามารถภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับบุคลากร 
3.   เพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นนานาชาติ 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัย 
 
6. วิธีการด าเนินงาน การจัดอบรม 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 480,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ คน 300 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมให้ทุนพัฒนา
ภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมให้ทุน
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ 
ต่างประเทศ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470000 บาท 

470,000.00 0.00 0.00 470,000.00 0.00 

 2. กิจกรรมทดสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองนโยบายและแผน 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.1 ค่าใช้สอย
และค่าวัสดุ 
1.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

        
รวม 480,000.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเพลินตา    โมสกุล   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมให้ทุนพัฒนาภาษาอังกฤษแก่
อาจารย์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนทุน คน 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
2. กิจกรรมทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ งานบริหารจัดการด้านวิเทศสัมพันธ์    รหัสโครงการ 6112000006

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.64 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน สถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องในการผลิตและพัฒนาครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0405, 4.5 สร้างเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่ : (A4.2) จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
นโยบายด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ส าคัญ

ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับองค์กร/สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
เป้าหมายที่ส าคัญในการท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่ม มีหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา การร่วมพัฒนางานวิจัย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน การส่งเสริมความเข้าใจอันดีที่จะน าไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการรองรับความเป็นสากล
ในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการด าเนินการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศเพ่ือด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้ครอบคลุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ทั้งในด้าน
หลักสูตร งานวิจัย และด้านอ่ืนๆ อันจะก่อนให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับกับแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี 
พ.ศ.2560-2564 เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบาย
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับกับ
แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพ
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บุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิง
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับสถาบัน องค์กรในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยใน
ด้านต่างๆตลอดจนการได้รับการจัดอันดับจากสถาบันหรือองค์กรจัดอันดับชั้นน าของโลกเพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานวิเทศสัมพันธ์จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ โดยมี
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือด าเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ 

4. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกกับชาวต่างชาติที่มาเยือน
2. เพ่ือยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีความเป็นสากล
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในระดับ ASEAN และนานาชาติ
4. เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

5. กลุ่มเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วิธีการด าเนินงาน การด าเนินงานตามแผนที่วางไว้
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 577,000.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ 
1. กิจกรรมขยายความร่วมมือกับต่างประเทศ กิจกรรม 1 

เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจผู้รับบริการ ร้อยละ 85 

เชิงเวลา 
1. ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

1. กิจกรรมขยายความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1,3,4 

สถานที่ด าเนินการ 
   กองนโยบายและแผน 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและค่า
วัสดุ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 517000 บาท 

517,000.00 131,450.00 0.00 178,050.00 207,500.00 

2. กิจกรรมด้านงานวิเทศ
สัมพันธ์ 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุใช้สอย/
ไปราชการ/ค่าน้ ามัน 

60,000.00 6,530.00 21,000.00 12,000.00 20,470.00 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองนโยบายและแผน 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท 

        
รวม 577,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเพลินตา    โมสกุล   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมขยายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมขยาย
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

กิจกรรม 1.00 0.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 85.00 85.00 
2. กิจกรรมด้านงานวิเทศสัมพันธ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยKPI รายบุุคคล    รหัสโครงการ 6112000009

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.53 โครงการการด าเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาลและความโปร่งใส 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการทดลองการประเมินผลการด าเนินงานด้วยตัวชี้วัดผลการด าเนินการ (Key 

Performance Indicators : KPIs) โดยเริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2559 และประเมินผลการทดลองใช้เพ่ือพัฒนา KPIs ใน
วันที่1 กรกฎาคม 2559 เพ่ือปรับปรุงส าหรับการใช้งานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2559 
ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดผลการด าเนินการ (Key Performance Indicator 

4. วัตถุประสงค์
เพ่ือให้สามารถวางแผนและออกแบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานประกอบการประเมินผลการ

ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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6. วิธีการด าเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. กลุ่มผู้ใช้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI กลุ่ม 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 96 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ปารประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานด้วย KPI สาย
วิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร อาหารว่าง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13600 บาท 

13,600.00 13,600.00 0.00 0.00 0.00 

 2. ปารประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานด้วย KPI สาย
สนับสนุนวิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13600 บาท 

13,600.00 13,600.00 0.00 0.00 0.00 

 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานด้วย KPI ผู้บริหาร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ อาหาร 
อาหารว่าง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13600 บาท 

13,600.00 13,600.00 0.00 0.00 0.00 

 4. ปารประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานด้วย KPI ประธาน
สาขา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าอาหาร 
อาหารว่าง ค่าวิทยากร 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13600 บาท 

13,600.00 13,600.00 0.00 0.00 0.00 
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   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 5. ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ KPI 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าอาหาร 
อาหารว่าง ค่าถ่ายเอกสาร 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2050 บาท 

2,050.00 2,050.00 0.00 0.00 0.00 

 6. ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนKPI 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าอาหาร 
อาหารว่าง ค่าวัสดุ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

 7. ระบบการประเมิลผลการ
ปฏิบัติราชการด้วย KPIs 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88550 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. โปรแกรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการด้วย KPIs ราคา 
88550 จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 88,550.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
88,550.00 บาท 

88,550.00 0.00 0.00 88,550.00 0.00 

รวม 150,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเพลินตา    โมสกุล   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ปารประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานด้วย KPI สายวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 96.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. ปารประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานด้วย KPI สาย
สนับสนุนวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานด้วย KPI ผู้บริหาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
4. ปารประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานด้วย KPI ประธาน
สาขา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ กิจกรรม 85.00 0.00 0.00 0.00 
5. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ KPI ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
6. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนKPI ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
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7. ระบบการประเมิลผลการปฏิบัติราชการ
ด้วย KPIs 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์ กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 0.00 0.00 96.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ พัฒนาอาจารย์ใหม่    รหัสโครงการ 6113000003

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการบรรจุอาจารย์ใหม่เข้ามาทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ

ราชการ และลาออกอยู่ตลอด ซึ่งอาจารย์ที่บรรจุเข้ามาใหม่จะขาดประสบการณ์ในการสอน ทั้งนี้ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา จากการที่กองบริการการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบในการน าเสนอ
หลักสูตรเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติหลักสูตร นั้น พบว่า การ
น าเสนอข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะถูกท้วงติงด้านคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการ และเสนอแนะว่าควรมีการสร้างความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรให้อาจารย์ใหม่เพ่ือให้หลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กองบริการการศึกษาจึงก า หนดจัด
โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ข้ึนในปีงบประมาณ 2561 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้อาจารย์ใหม่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของอาจารย์ให้ 
3. เพ่ือพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความเข้าใจเรื่องหลักสูตร 
4. เพ่ือพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความเข้าใจเรื่องเทคนิคการจัดการเรยีนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
5. เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์ใหม่เกิดแรงจูงใจและเห็นความส าคัญของการเขียนบทความ/ท าผลงานทางวิชาการ 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.อาจารย์ใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับการพัฒนาในเรื่องหลักสูตร และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ จ านวน 60 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 1.จัดอบรมอาจารย์ใหม่ 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/12/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 152,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนอาจารย์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนา คน 60 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เดือน 3 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. อบรมอาจารย์ใหม่ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม  
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน ใช้
สอย และวัสดุ (รุ่น 1) 
ค่าพาหนะรับส่งวิทยากร 6วัน 
เป็นเงิน 9000 บาท 
ค่าห้องพักวิทยากร  เป็นเงิน  
9600 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
เจ้าหน้าที่ และวิทยากร 45คนๆ
ละ 6 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 
9450 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เจ้า
รับการอบรม เจ้าหน้าที่ และ
วิทยากร 45 คนๆละ 6 มื้อๆละ 
120 บาท เป็นเงิน  9600 บาท 
ค่าจ้างท าเล่มเอกสาร
ประกอบการอบรม 3600 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร 21600 
บาท 
ค่าวัสดุ 1325 บาท 
ค่าวุฒิบัตร 300 บาท 

152,000.00 152,000.00 0.00 0.00 0.00 
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ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (รุ่น 
2) 
ค่าพาหนะรับส่งวิทยากร 6วัน 
เป็นเงิน 9000 บาท 
ค่าห้องพักวิทยากร  เป็นเงิน  
9600 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
เจ้าหน้าที่ และวิทยากร 45คนๆ
ละ 6 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 
9450 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เจ้า
รับการอบรม เจ้าหน้าที่ และ
วิทยากร 45 คนๆละ 6 มื้อๆละ 
120 บาท เป็นเงิน  9600 บาท 
ค่าจ้างท าเล่มเอกสาร
ประกอบการอบรม 3600 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร 21600 
บาท 
ค่าวัสดุ 1325 บาท 
ค่าวุฒบิัตร 300 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152000 บาท 

        
        

รวม 152,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. อบรมอาจารย์ใหม่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์

ใหม่ที่เข้ารับการอบรม 
คน 60.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
สามารถน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้า จัดอบรมในช่วงปิดเทอม 

2.ผู้เข้ารับการอบรมไม่เข้ารับการอบรมครบตาม
จ านวนเวลาที่ก าหนด 

1.ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไมต่่ ากว่าร้อย
ละ 85 ของเวลาทั้งหมด 
2.กรณีไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามระยะเวลาให้สามารถเข้ารับ
การอบรมซ่อมได้ในรุ่นถัดไป 
3.กรณีไม่ผ่านการอบรมตามเงื่อนไขของระยะเวลาให้บันทึกชี้แจงต่อ
อธิการบดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)    รหัสโครงการ 6113000010

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.8) ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง, (S3.10) ร้อย

ละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต, (S3.9) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 
ของมหาวิทยาลัย 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้โดยจัดให้มทีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เ พ่ือสร้าง

คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้สถาบันอุดมศึกาก าหนดนโยบายและเป้าหมาย
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบันฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับ
ที่ใช้งานได้ การจัดท าแผนเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายโดยมีตัวชี้วัดและการประเมินผลที่ชัดเจน 
พิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง และจัดให้นักศึกษาทุกคนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้นเพ่ือวัดสมิธิภาพทางภาษาอังกฤษ โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common 
European Framework of Reference for languages (CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืนๆ เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราช
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ภัฏพระนครศรีอยุธยามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระดับความสามารถภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับบุคลากร 
3. เพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นนานาชาติ 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา 
 
6. วิธีการด าเนินงาน ให้ลายเส้นนักศึกษา  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 836,160.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดซื้อโปรแกรม Speexx คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากร/นักศึกษา มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษมีระดับคะแนนสูงข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่าย 100 เปอร์เซ็น ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดซื้อโปรแกรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
(Speexx) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตลอดปีงบประมาณ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มรภ.อย. 

ใช้สอย 
   รายละเอียด :  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 836160 บาท 

836,160.00 836,160.00 0.00 0.00 0.00 

        
        

รวม 836,160.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง (Speexx) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 95.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตารมแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา    รหัสโครงการ 6114000003

ความสอดคล้องของโครงการ
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.24 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่: 
กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.3) จ านวนหลกัสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่าง

มีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่
นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการท างานจริงเป็นหลัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเน้นให้นักศึกษาได้ท าโครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการท างาน ซึ่งนักศึกษา
สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ภายใน 4 เดือน ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการท างาน และมี
คุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากท่ีสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2560 - 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นการวางทิศทาง
ในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้กับคณะและสาขาได้ใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
แผนการปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุผลเป้าหมายที่วางไว้  

ดังนั้นงานสหกิจศึกษา ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งมีบทบาท
ในการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์ก่อนและหลังออกฝึกประสบการณ์ทางด้านอาชีพกับสถาน
ประกอบการจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต   จึงได้ด าเนินการจัดโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ระบบสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2560 - 2564 เพ่ือให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย และเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านสหกิจศึกษา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา  400  คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 15,700.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 400 
เชิงคุณภาพ    
   1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานท าตรงตามสาขาภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85 
   2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 85 ร้อยละ 86 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสหกิจศึกษาแก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาสที่ 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน  
7,200 บาท 
      - ค่าวิทยากร จ านวน 1 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท 
เป็นเงิน 7,200 บาท 
2. ค่าใช้สอย  500 บาท 
     - ค่าติดตามประเมินผล 500 
บาท 
3. ค่าวัสดุ  8,000 บาท 
     - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4,000 บาท 
     - ค่าป้าย 1,000 บาท 
     - ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,700 บาท 

15,700.00 15,700.00 0.00 0.00 0.00 

        
        

รวม 15,700.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเจนจิรา หยดย้อย   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาแก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

คน 400.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ    รหัสโครงการ
6114000008 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.24 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.8) ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง, (S3.10) ร้อย

ละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต, (S3.9) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 
ของมหาวิทยาลัย 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่ เน้นการปฏิบัติ งานในสถาน

ประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการ
ท างานจริงเป็นหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเน้นให้นักศึกษาได้ท าโครงงานพิเศษ (Project) ที่มี
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการ
ท างาน ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ภายใน 4 เดือน ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการ
ท างาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2560 - 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น
การวางทิศทางในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้กับคณะและสาขาได้ใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดแผนการปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุผลเป้าหมายที่วางไว้ 
ดังนั้นงานสหกิจศึกษา จึงเสนอโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาจารย์สหกิจศึกษา เพ่ือพัฒนาอาจารย์ใน
ระบบสหกิจศึกษา  และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2560 - 2564 
เพ่ือให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย  
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น 

2. เพ่ือส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ตัวแทนจากสถานประกอบการ 20 คน 

2. อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 30 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จดักิจกรรมพบสถานประกอบการและท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 14,100.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม คน 20 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 96 
   2. ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 4 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมพบสถาน
ประกอบการสหกิจศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาสที่ 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 50 คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 
3,500 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท 5,000 บาท 
3. ติดตามประเมินผล 500 บาท 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3000 บาท 
5. ค่าป้าย 1,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13000 บาท 

13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 

 2. ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาสที่ 3 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : - ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 30 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท
  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,100 บาท 

1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 

        
รวม 14,100.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเจนจิรา หยดย้อย   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมพบสถานประกอบการสหกิจ
ศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม คน 0.00 0.00 50.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

2. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีสถาน
ประกอบการเครือข่ายเพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 10.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาจารย์สหกิจศึกษา    รหัสโครงการ 6114000010

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.24 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่: 
กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.3) จ านวนหลกัสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่ เน้นการปฏิบัติ งานในสถาน

ประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการ
ท างานจริงเป็นหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเน้นให้นักศึกษาได้ท าโครงงานพิเศษ (Project) ที่มี
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการ
ท างาน ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ภายใน 4 เดือน ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการ
ท างาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2560 - 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น
การวางทิศทางในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้กับคณะและสาขาได้ใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดแผนการปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุผลเป้าหมายที่วางไว้  

ดังนั้นงานสหกิจศึกษา จึงเสนอโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาจารย์สหกิจศึกษา เพ่ือพัฒนาอาจารย์
ในระบบสหกิจศึกษา  และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2560 - 2564 
เพ่ือให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย  

37



 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพตรงตามเป้าหมาย 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ จ านวน 60 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 1. จัดอบรมให้ความรู้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย2. ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 142,900.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนอาจารย์ คน 60 
เชิงคุณภาพ    
   1. อาจารย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบสหกิจศึกษาเพิ่มมากข้ึน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 4 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 33 
   3. ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 46 
   4. ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 17 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ในการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการกับ
การท างาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาสที่ 1-4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
30,000 บาท 
2. ค่าที่พัก 30,000 บาท 
3. ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท 
4. ค่าน้ ามันรถ 20,000 บาท 
5. ค่าเช่ารถ 11,300 บาท 
6. ค่าบ ารุงรถ 2,500 บาท 
7. ทางด่วน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,800 บาท 

120,800.00 5,000.00 40,000.00 55,800.00 20,000.00 

 2. การพัฒนาบทบาท
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
สหกิจศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาสที่ 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร 
จ านวน 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 
1,200 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จ านวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 3,500 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 5,000 บาท 
4. ค่าติดตามประเมินผล 500 
บาท 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท 

22,100.00 0.00 0.00 22,100.00 0.00 
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6. ค่าป้าย 900 บาท 
7. ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,100 บาท 

        
รวม 142,900.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเจนจิรา หยดย้อย   
 
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการ
ท างาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์
เข้าร่วมอบรม 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์มี
ความรู้ ความเข้าใจงานสหกิจศึกษา
เพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. การพัฒนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

คน 0.00 0.00 50.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
การเข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษา    รหัสโครงการ 6114000012

ความสอดคล้องของโครงการ
 โครงการหลักตาม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.24 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่: 
กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.3) จ านวนหลกัสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ    [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่ เน้นการปฏิบัติ งานในสถาน

ประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการ
ท างานจริงเป็นหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเน้นให้นักศึกษาได้ท าโครงงานพิเศษ (Project) ที่มี
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการ
ท างาน ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ภายใน 4 เดือน ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการ
ท างาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2560 - 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น
การวางทิศทางในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้กับคณะและสาขาได้ใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดแผนการปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุผลเป้าหมายที่วางไว้  

ดังนั้นงานสหกิจศึกษา ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งมีบทบาท
ในการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับต่อสถานประกอบการ จึงควรเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้ส านักงานต่างๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพ่ือสนับสนุนในการบริหารจัดการและการให้บริการแก่นักศึกษา 
และผู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การด าเนินงานของงานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. จ านวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เก่ียวข้อง 100 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 1. จัดซื้อ จัดจ้างกิจกรรมต่างๆ 2. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 139,300.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง คน 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 90 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 19 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 25 
   3. ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 40 
   4. ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 16 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. การบริหารจัดการงานสห
กิจศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาสที่ 1-4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
15,000 บาท 
2. ค่าที่พัก 25,000 บาท 
3. ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท 
4. ค่าน้ ามันรถ 20,000 บาท 
5. ค่าเช่ารถ 22,500 บาท 
6. ค่าบ ารุงรถ 2,500 บาท 
7. ค่าทางด่วน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97,000 บาท 

97,000.00 7,000.00 20,000.00 50,000.00 20,000.00 

 2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
และคู่มือสหกิจศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาสที่ 1 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าจ้างท า
เอกสาร/โบว์ชัวร์ 5,000 บาท 
2. ค่าจ้างท าคู่มือ 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

 3. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารเครือข่ายสหกิจศึกษา
ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
กลางตอนบน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาสที่ 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 30 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 
1 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 
3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,050 บาท 

4,050.00 0.00 0.00 4,050.00 0.00 
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พระนครศรีอยุธยา 
 4. ประชุมทบทวน

แผนปฏิบัติการการจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาสที่ 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 35 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 35 คนๆละ 
1 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 
3,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,750 บาท 

4,750.00 0.00 0.00 4,750.00 0.00 

 5. กิจกรรมประกวดและ
น าเสนอผลงานนักศึกษาสห
กิจศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาสที่ 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 200 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 30 บาท เป็นเงิน 6,000 
บาท 
2. ค่าเงินรางวัลในการประกวด 5 
รางวัลๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 
5,000 บาท 
3. ค่าติดตามประเมินผล 500 
บาท 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท 
5. ค่าป้าย 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,500 บาท 

18,500.00 0.00 0.00 18,500.00 0.00 

รวม 139,300.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเจนจิรา หยดย้อย   
 
หมายเหตุ 

ผลผลิต     หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น 
ผลลัพธ์     หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายหรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ 
ผลกระทบ  หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องจากผลผลิต 

 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การบริหารจัดการงานสหกิจศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนการเบิกจ่าย

ตรงตามไตรมาส 
ร้อยละ 7.22 20.62 51.54 20.62 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย
เป็นไปตามแผน 

ร้อยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 

2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือสหกิจศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนการ
ประชาสัมพันธ์เอกสาร 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจ
ศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าประชุม คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดประชุมตามแผน
ที่ก าหนด 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

4. ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการการจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

คน 0.00 0.00 35.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดประชุมที่วางไว้
ตามแผน 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

5. กิจกรรมประกวดและน าเสนอผลงานนักศึกษา
สหกิจศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม คน 0.00 0.00 200.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศ    รหัสโครงการ
6114000028 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

ของนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์  
ร่างกาย และจิตใจ การส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทาง
กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดี 
จากกิจกรรมต่อไปนี้ เช่น  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนาทางด้านกีฬา และสุขภาพ 

4. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา TQF 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ตั้งบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    ระดับ
สถาบัน ในด้านกิจกรรมกีฬา และการส่งเสริมสุขภาพ 
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3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 มีตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จ านวน 50-100 คน/กิจกรรม 
 
6. วิธีการด าเนินงาน น านักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 927,640.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
เชิงคุณภาพ    
เชิงเวลา   
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 45 (รอบ
คัดเลือก) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
ฝึกซ้อมผู้ควบคุมกีฬา จ านวน 10 
วัน ๆ ละ 15 คน ๆ ละ 80 บาท 
เป็นเงิน 12000 บาท 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมนักกีฬา 
จ านวน 10 วัน ๆ ละ 70 คน ๆ 
ละ 80 บาท เป็นเงิน 56000 บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬาผู้
ฝึกสอนภายนอก จ านวน 6 วัน ๆ 
ละ 6 คน ๆ ละ 240 บาท เป็น
เงิน 8640 บาท 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬานักกีฬา 
จ านวน 6 วัน ๆ ละ 70 คน ๆ ละ 
100 บาท เป็นเงิน 42000 บาท 
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
พนักงานขับรถ จ านวน 6 วัน ๆ 
ละ 13 คน ๆ ละ 240 บาท เป็น
เงิน 18720 บาท 
6. ค่าที่พักผู้ควบคุมกีฬา อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ จ านวน 
5 วัน ๆ ละ 19 คน ๆ ละ 300 
บาท เป็นเงิน 28500 บาท 
7. ค่าที่พักนักกีฬา จ านวน 5 วัน 
ๆ ละ 70 คน ๆ ละ 250 บาท 
เป็นเงิน 87500 บาท 
8. ค่ายานพาหนะเข้าร่วมการ
แข่งขัน (ค่าเช่ารถ/ค่าน้ ามันรถ/
ค่าบ ารุงรถ/ค่าทางด่วน) เป็นเงิน 
28500 บาท 
9. ค่าอุปกรณ์กีฬาส าหรับฝึกซ้อม
และแข่งขัน เป็นเงิน 35000 บาท 
10. ค่าชุดนักกีฬา ผู้ควบคุมกีฬา 
เจ้าหน้าที่ประสานงานกีฬา เป็น
เงิน 99000 บาท 

415,860.00 415,860.00 0.00 0.00 0.00 
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 415860 บาท 
 2. การแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 45 (รอบ
มหกรรม) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
ฝึกซ้อมผู้ควบคุมกีฬา จ านวน 10 
วัน ๆ ละ 12 คน ๆ ละ 80 บาท 
เป็นเงิน 9600 บาท 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมนักกีฬา 
จ านวน 10 วัน ๆ ละ 20 คน ๆ 
ละ 90 บาท เป็นเงิน 18000 บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬาผู้
ฝึกสอนภายนอก จ านวน 10 วัน 
ๆ ละ 7 คน ๆ ละ 240 บาท เป็น
เงิน 16800 บาท 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬานักกีฬา 
จ านวน 10 วัน ๆ ละ 20 คน ๆ 
ละ 100 บาท เป็นเงิน 20000 
บาท 
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬา
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงานขับ
รถ จ านวน 10 วัน ๆ ละ 8 คน ๆ 
ละ 240 บาท เป็นเงิน 19200 
บาท 
6. ค่ายานพาหนะเข้าร่วมการ
แข่งขัน (ค่าเช่ารถ/ค่าน้ ามัน/ค่า
บ ารุงรถ/ค่าทางด่วน) เป็นเงิน 
23500 บาท 
7. ค่าบ ารุงสมาชิก ก.ก.ม.ท. 
ประจ าปี 2560 เป็นเงิน 25000 
บาท 
8. ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 45 เป็นเงิน 
10000 บาท 
9. ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการ
แข่งขันฯ ครั้งที่ 45 ส าหรับ
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 
ครั้ง ๆ ละ 120 คน ๆ ละ 120 
บาท เป็นเงิน 14400 บาท 
10. ค่าอุปกรณ์กีฬาส าหรับ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน เป็นเงิน 
12000 บาท 
11. ค่าชุดนักกีฬา ผู้ควบคุม
นักกีฬา เจ้าหน้าที่ประสานงาน
กีฬา เป็นเงิน 40000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 208500 บาท 

208,500.00 0.00 208,500.00 0.00 0.00 

 3. การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 
29 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี จังหวัดจันทบุรี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
ฝึกซ้อมผู้ควบคุมกีฬา จ านวน 10 
วัน ๆ ละ 22 คน ๆ ละ 80 บาท 
เป็นเงิน 17600 บาท 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมนักกีฬา 
จ านวน 10 วัน ๆ ละ 116 คน ๆ 
ละ 68 บาท เป็นเงิน 78880 บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬาผู้
ฝึกสอนภายนอก จ านวน 4 วัน ๆ 
ละ 11 คน ๆ ละ 240 บาท เป็น
เงิน 10580 บาท 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬานักกีฬา 
จ านวน 4 วัน ๆ ละ 116 คน ๆ 
ละ 80 บาท เป็นเงิน 37120 บาท 
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬา
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงานขับ
รถ จ านวน 4 วัน ๆ ละ 15 คน ๆ 
ละ 240 บาท เป็นเงิน 14400 
บาท 
6. ค่าที่พักผู้ควบคุมกีฬา อาจารย์ 

303,280.00 0.00 303,280.00 0.00 0.00 
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เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ จ านวน 
3 วัน ๆ ละ 26 คน ๆ ละ 400 
บาท เป็นเงิน 31200 บาท 
7. ค่ายานพาหนะเข้าร่วมการ
แข่งขัน (ค่าเช่ารถ/ค่าน้ ามัน/ค่า
บ ารุงรถ/ค่าทางด่วน) เป็นเงิน 
23500 บาท 
8. ค่าสมทบในการเข้าร่วมการ
แข่งขัน เป็นเงิน 40000 บาท 
9. ค่าอุปกรณ์กีฬาส าหรับฝึกซ้อม
และแข่งขัน เป็นเงิน 10000 บาท 
10. ค่าชุดนักกีฬา ผู้ควบคุม
นักกีฬา เจ้าหน้าที่ประสานงาน
กีฬา เป็นเงิน 40000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 303280 บาท 

รวม 927,640.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่ร้อยตรีสิทธา ฉิมท้วม   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 45 (รอบคัดเลือก) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักกีฬา
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

คน 60.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 45 (รอบมหกรรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน 

คน 0.00 15.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

3. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักกีฬา
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

คน 0.00 90.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศครั้งที่ 9    รหัสโครงการ 6114000029 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.22 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการสร้างชุมชนน่าอยู่ของผู้สูงวัยในชุมชนท้องถิ่น 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0405, 4.5 สร้างเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่ : (A4.2) จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
งานกิจการนักศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมของนักศึกษา การให้บริการและสวัสดิการต่างๆแก่

นักศึกษา เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม ให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ไขปัญหาเป็น แสวงหาความจริง 
สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติจริงได้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

4. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าใจแนวทางการเสริมสร้าง พัฒนากิจการนักศึกษาในเครือข่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาให้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศครั้งที่ 9  
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการจัดเป็นเจ้าภาพเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศครั้งที่ 9 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 31/12/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 94,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 150 
เชิงคุณภาพ    
   1. มีการสัมมนาเครือข่ายราชภัฏและราชมงคลทั่วประเทศเพิ่มข้ึน คร้ัง 1 
เชิงเวลา   
   1. เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. สัมมนาเครือข่ายกิจการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ทั่วประเทศครั้งที่ 
9 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ต.ค.60-31ธ.ค.60 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : กิจกรรมสัมมนา
เครือข่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ทั่วประเทศครั้งที่ 9 
1. ค่าจ้างเหมาระบบไฟและเครื่อง
เสียง 25,000 บาท จ านวน 3 วัน 
2. ค่าถ่ายวีดีโอ 8,000 บาท 
1.3 ค่าการแสดงพิธีเปิด จ านวน 1 
ชุดๆละ 5,000 บาท 
1.4 ค่าการแสดงดนตรีจ านวน 2 
วงๆละ 5,500 บาท  รวม 11,000 
บาท 
5.ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน 150 
ชุดๆละ 100 บาท รวม 15,000 
บาท 
6.ค่าติดตามประเมินผล 500 บาท 
6.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 10,000 
บาท 
7.ค่าวัสดุ 20,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,500 บาท 

94,500.00 94,500.00 0.00 0.00 0.00 

        
        

รวม 94,500.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. สัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศครั้งที่ 9 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดงานเจ้าภาพ
เครือข่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏและราชมงคล
ทั่วประเทศครั้งที่ 9 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น    รหัสโครงการ 6114000033

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.2 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริ 
ผลผลิต/โครงการ  ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0101, 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S1.7) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากมหาวิทยาลัย 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
ตามท่ีมหาวิทยาลัยรได้รับมอบหมายให้ก าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในโดยการน าเอาศาสตร์วิชาความรู็ การวิจัย

เข้าไปบูรณาการกับท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ 

4. วัตถุประสงค์
เพ่ือให้ชุมชนได้รับการพัฒนาและเป็นชุมชนต้นแบบ 

5. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย 

6. วิธีการด าเนินงาน ลงพื้นที่
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

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

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย 

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถ่ิน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตลอดปีงบประมาณ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   5 พื้นที่ในเขตบางประอิน 

รายจ่ายอื่น 
   รายละเอียด : 3000000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3000000 
บาท 

3,000,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 

        
        

รวม 3,000,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 1.00 1.00 1.00 
       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ กองทุนพัฒนาการฝึกอาชีพนักศึกษา start up    รหัสโครงการ 6114000035

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.24 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่: 
กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.3) จ านวนหลกัสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
Startup’ คือการเริ่มต้นธุรกิจเพ่ือการเติบโตแบบก้าวกระโดด มีวิธีสร้างรายได้ท่ีสามารถหาเงินแบบท าซ้ าและ

ขยายได้ง่ายนั่นเอง ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่เกิดข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน หรือเห็นโอกาสที่ยังไม่มีใครเคยเห็น 
เช่น แอพพลิเคชั่นเคลมประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเอง แอพพลิเคชั่นรวมที่จอดรถ เป็นต้น 

4. วัตถุประสงค์
1.สมทบงบประมาณเข้ากองทุน

5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา 

6. วิธีการด าเนินงาน ให้นักศึกษาเสนอใครการผ่านกองทุน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
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9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท 
แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 

 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยระการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 1 
เชิงเวลา   
   1. เบิอกจ่ายงบปรมะาณเป็นไปตามเป้าที่ก าหนด ร้อยละ 1 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. สบทบกองทุนการฝึก
อาชีพนักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตลอดปีงบประมาณ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มรภ.อย. 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด :  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500000 บาท 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 

        
        

รวม 500,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยสหกิจ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. สบทบกองทุนการฝึกอาชีพนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ โครงการน าเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
รหัสโครงการ 6116000003 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.36 โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ผลผลิต/โครงการ  โครงการวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดที่ : (A3.4) ร้อยละของจ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ิมขึ้น, (S3.12) ร้อยละของผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของท้องถิ่น, (S3.13) ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับปริญญา 

เพ่ือท าหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี  สร้างส านึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของ
ชาติ  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชนและองค์กรอื่นเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิต
และประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  ทั้งนี้โดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศกึษาของรัฐ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินโดยผ่านความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ให้ด าเนินงานวิจัยในหลายเรื่อง และส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติได้จัดงาน
เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ น าผลงานวิจัยในหน่วยมาจัดนิทรรศการ เผยแพร่องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงมีความจ าเป็นที่ต้องน าผลงานวิจัย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้ าร่วมการน าเสนอ
ผลงานวิจัยใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอน
เวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเข้าร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 

2. เพ่ือส่งเสริมการให้ความร่วมมือด้านการพัฒนานักวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าวิจัยร่วมกันใน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย 

3.เพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงานด้านงานวิจัยต่อหน่วยงานอ่ืน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดนิทรรศกาลน าเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/08/2561  ถึง วันที่ 31/08/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 120,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การจัดนิทรรศกาลน าเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมงานนิทรรศการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. เบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดนิทรรศการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2561 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ส.ค.61-31ส.ค.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าเบี้ยเลี้ยง 
16,020 บาท 
2.ค่าจ้างจัดท าป้ายและซุ้ม
นิทรรศการ 50,000 บาท 
3.ค่าเช่าเหมารถ 18,000 บาท 
4.ค่าวัสดุ 27,980 บาท 
5.ค่าถ่ายเอกสาร 8,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 

120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 

        
        

รวม 120,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดนิทรรศการน าเสนอผลงานวิจัยใน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดนิทรรศการ
น าเสนอผลงานวิจัยในมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2560 

คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าชม
นิทรรศการมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ    รหัสโครงการ 6116000004

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.38 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการท าวิจัย 
ผลผลิต/โครงการ  โครงการวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดที่ : (A3.5) ร้อยละของจ านวนผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจ าที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพ่ือการสนับสนุนส่งเสริม
การวิจัยของคณาจารย์และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจั ย ให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทุกด้าน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนการให้บริการวิชาการ 
การจัดท าหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เป็นสหวิทยากรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป ปัจจุบันบุคลากร นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยังมีปัญหาในเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ 
บทความ และงานวิจัยในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวารสารของมหาวิทยาลัยยังไม่มีมาตรฐาน 

4. วัตถุประสงค์
1.เพ่ือจัดท าวารสารส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ TCI 
2.เพ่ือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

58



 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดท าวารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า สาขาสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 85,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ต้นฉบับวารสารราชภัฏกรุงเก่า กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับ 3 
เชิงคุณภาพ    
   1. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท าวารสารราชภัฏกรุงเก่า กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ ร้อยละ 90 
เชิงเวลา   
   1. โครงการ/กิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 90 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดวารสารราชภัฏกรุงเก่า 
สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
54000 บาท 
ค่าใช้สอย 14400 บาท 
ค่าตอบแทน 60000 
ค่าใช้สอย 14400 
ค่าวัสดุ 1600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76000 บาท 

76,000.00 13,600.00 12,000.00 12,000.00 38,400.00 

 2. ค่าสาธารณูโภค 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 -31 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าแสตมป์และ
ค่าจัดส่งไปรษณีย์ 9000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 

9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 

        
รวม 85,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดวารสารราชภัฏกรุงเก่า สาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการด าเนินการ
จัดท าวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า 

ฉบับ 0.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการจัดท า
วารสารราชภัฏกรุงเก่า กลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ 

ฉบับ 0.00 1.00 1.00 1.00 

2. ค่าสาธารณูโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อแสตมป์ คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการจัดส่ง

บทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิครบถ้วน 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ เชิดชูเกียรตินักวิจัย    รหัสโครงการ 6116000005

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.36 โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ผลผลิต/โครงการ  โครงการวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.11) ร้อยละของอาจารย์ท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด, (A3.4) ร้อยละของจ านวนนักวิจัยรุ่น

ใหม่เพ่ิมข้ึน 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับปริญญา 

เพ่ือท าหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี  สร้างส านึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของ
ชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอ่ืนเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยที่ เปน กระบวนการสรางองค
ความรูและภูมิปญญาที่ส าคัญยิ่ง จึงไดจัดตั้งใหมีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสรางของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีพันธกิจหลัก
คือพัฒนาทองถิ่นใหมีศักยภาพดวยการวิจัยและบริการวิชาการโดยใชกระบวนการมีสวนรวมขับเคลื่อนการวิจัยและ
บริการวิชาการใหมีคุณภาพ ตลอดจนใหความรวมมือ สนับสนุน และสงเสริมใหนักวิจัยเขารวมในกิจกรรมดานงานวิจัย
และบริการวิชาการกับกลุมเครือขาย และหนวยงานตาง ๆ นักวิจัย เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ และ
สร้างชื่อเสียงในด้านงานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต จนสามารถพัฒนางานด้านการวิจัยให้มีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่ ผลงานวิจัยในระดับชาติ
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และนานาชาติได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เห็นคุณค่าของบุคลากรดังกล่าว จึงได้
จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย 

2. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่นักวิจัย และกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักวิจัย 
 
6. วิธีการด าเนินงาน มอบโล่เชิดชูเกียรตินักวิจัย 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/07/2561  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/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. มีจ านวนนักวิจัยได้รับรางวัลเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
เชิงเวลา   
   1. ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. เชิดชูเกียรตินักวิจัย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ก.ค.61-30ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.จัดซื้อวัสดุ (โล่
รางวัลและเกียรติบัตร) 30,000 
บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

        
        

รวม 30,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. เชิดชูเกียรตินักวิจัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อโล่และ

เกียรติบัตร 
คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีนักวิจัยได้รับ
รางวัลเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 10.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5    รหัสโครงการ 6116000008

ความสอดคล้องของโครงการ
 โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.44 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
ผลผลิต/โครงการ  โครงการวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดที่ : (A3.7) จ านวนการจัดประชุมการระดับชาติ/นานาชาติ 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล สร้างและพัฒนาองค์ความรู้  
สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างส านึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหา
แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนใน
ท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ทั้งนี้โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มี
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถานศึกษาระดับปริญญา เพ่ือท า
หน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี  สร้างส านึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของ
ชาติ  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชนและองค์กรอ่ืนเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยที่เป็น กระบวนการสร้าง
องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ส าคัญยิ่ง จึงได้จัดตั้งให้มีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีพันธกิจ
หลักคือพัฒนาท้องถิ่นให้มีศักยภาพด้วยการวิจัยและบริการวิชาการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจัดกระบวนการวิจัย
และบริการวิชาการให้มีคุณภาพ ตลอดจนให้ความร่วมมือ สนับสนุน 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเข้าร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย  

2. เพ่ือส่งเสริมการให้ความร่วมมือด้านการพัฒนานักวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าวิจัยร่วมกันใน
เครือข่ายราชภัฏ 

3.เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานด้านงานวิจัยต่อหน่วยงานอ่ืน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2561  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. การเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 
5 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เม.ย.61-30มิ.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าเบี้ยเลี้ยง 
10,680 บาท 
2.ค่าที่พัก 27,000 บาท 
3.ค่าจ้างจัดท าป้ายและซุ้ม
นิทรรศการ 30,000 บาท 
4.ค่าเช่าเหมารถ 18,000 บาท 
5.ค่าวัสดุ 9,320 บาท 
6.ค่าถ่ายเอกสาร 5,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

        
        

รวม 100,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชมนิทรรศการไม่นอ้ยกว่า 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8    รหัสโครงการ
6116000009 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.44 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
ผลผลิต/โครงการ  โครงการวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดที่ : (A3.7) จ านวนการจัดประชุมการระดับชาติ/นานาชาติ 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยที่เปน กระบวนการสรางองค

ความรูและภูมิปญญาที่ส าคัญยิ่ง จึงไดจัดตั้งใหมีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสรางของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีพันธกิจหลัก
คือพัฒนาทองถิ่นใหมีศักยภาพดวยการวิจัยและบริการวิชาการโดยใชกระบวนการมีสวนรวมขับเคลื่อนการวิจัยและ
บริการวิชาการใหมีคุณภาพ ตลอดจนใหความรวมมือ สนับสนุน และสงเสริมใหนักวิจัยเขารวมในกิจกรรมดานงานวิจัย
และบริการวิชาการกับกลุมเครือขาย และหนวยงานตาง ๆ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ ลงนามบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความ ร่วมมือทางวิชาการและวิจัย เพ่ือต้องการส่งเสริมความร่วมมือ ในการท างานร่วมกัน การก าหนด
กรอบในโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัยในสาขาครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาอ่ืนๆ ซึ่งมี การด าเนินความ
ร่วมมือในรูปแบบการสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือการวิจัย การจัดกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งจัดประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ส าหรับในปีพ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยร าชภัฏร าไพพรรณีเป็น
เจ้าภาพหลักในการจัดประชุม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพร่วม จักต้องสมทบงบประมาณใน
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การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้กับ
คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมน าเสนอ และ เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติทั้งยังเป็นการ
สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย เพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงท้องถิ่น
และชุมชมอย่างยั่งยืน โดยรูปแบบของการจัดการประชุมนั้น ประกอบด้วย การน าเสนอผลงานวิจัยทั้งรูปแบบบรรยาย
และโปสเตอร์การบรรยายพิเศษทางวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย  
 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และสถาบันการศึกษา
ต่างๆ รวมถึงหน่วยงาน องค์กรภายนอก ท้องถิ่นและชุมชนได้ร่วมน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะใน
รูปแบบของการจัดประชุมวิชาการ การจัดนิทรรศการ  

2.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการ
ท าวิจัย ระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนและหน่วยงานในชุมชนและท้องถิ่น 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต และนักศึกษา ร่วมน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะในรูปแบบของ
การจัดประชุมวิชาการ การจัดนิทรรศการ  
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 35,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมน าเสนองานวิจัย คน 100 
เชิงเวลา   
   1. โครงการ/กิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 31 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง 
6500 บาท 
ค่าที่พัก 15000 บาท 
ค่าเช่าเหมารถ 13500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35000 บาท 

35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 

        
        

รวม 35,000.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดประชุม
วิชาการระดับชาติ 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวน
คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและ
นักศึกษาน าเสนองานวิจัย 

บทความ 100.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา    รหัสโครงการ
6116000011 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.42 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนวิจัย 
ผลผลิต/โครงการ  โครงการวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ    [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น

สถานศึกษาระดับปริญญา เพ่ือท าหน้าที่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ
ภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่ น 
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างส านึกใน
คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม  สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ทั้งนี้โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยว่าเป็นกระบวนการสร้างองค์
ความรู้และภูมิปัญญาที่ส าคัญยิ่ง จึงได้ก าหนดให้มีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็น
หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว สถาบันวิจัยฯจึงได้จัดท า
โครงการสนับสนุนทุนเพ่ือท างานวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ แก้ไขปัญหา พัฒนา
งานวิจัย อันจะน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน 
และพัฒนาสังคมให้ประชาชนในประเทศมีความสุขในการด าเนินชีวิตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือใช้ในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.  เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามพันธกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
4.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพึงพอพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการ

ให้บริการ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนครั้งจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา คร้ัง 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับ 2 
เชิงเวลา   
   1. เอกสารที่จัดส่งถึงคณะกรรมการกองทุนวิจัยอย่างน้อย 7 วัน วัน 7 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ต.ค.60-ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
ค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม คณะ
กรรมการฯคนละ 1,000 จ านวน 
4 คนๆละ 2 ครั้ง)  = 8,000 บาท 
ค่าใช้สอย (ค่าพาหนะ คณะ
กรรมการฯ คนละ 2,000 จ านวน 
4 คนๆละ 2 ครั้ง) = 16,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท 

24,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 

 2. ค่าแสตมป์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รายจ่ายอื่น 
   รายละเอียด : ค่าแสตมป์ = 
6,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท 

6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 

        
รวม 30,000.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่จัด
ประชุม 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายงานผลการ
ประชุม 

คร้ัง 1.00 0.00 1.00 0.00 

2. ค่าแสตมป์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อแสตมป์ คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการจัดส่งให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
กรรมการไม่ครบองค์ประชุม เชิญประชุมก่อนล่วงหนา้พร้อมแนบใบตอบรบั 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ สมทบกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561    รหัสโครงการ 6116000017 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.43 โครงการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนวิจัย 
ผลผลิต/โครงการ  โครงการวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดที่ : (A3.4) ร้อยละของจ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ิมขึ้น, (A3.5) รอ้ยละของจ านวนผลงานวิชาการของ

คณาจารย์ประจ าที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ., (S3.12) ร้อยละของผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น, (S3.13) ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์, (A3.6) งบประมาณกองทุนวิจัยเพิ่มขึ้น 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมมุ่งสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้าง
บัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างส านึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ
ครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงห าแนวทาง
พัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น 
รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ทั้งนี้โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ  สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วน
ราชการที่ จัดตั้ งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพ่ือการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์และการบูร
ณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน รวมถึงข้อมูล
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สารสนเทศทางด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนการให้บริการวิชาการ การจัดท าหลักสูตรระยะสั้น และ
ระยะยาว แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตร
ที่เป็นสหวิทยากรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักวิจัย ที่ข้อเสนอโครงการวิจัยผ่าน จากทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนทุนวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือส่งเสริม สร้างเครือข่ายการวิจัยและการบริการวิชาการ แก่นักวิจัยในการสนับสนุนนักวิจัยให้
น าเสนอผลงานวิชาการและการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรมีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัย อันจะเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์
และจะเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4. เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเป็นการยกระดับชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการด าเนินงาน สนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,500,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. สนับสนุนทุนในการท าวิจัยและเผยแพร่ ร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ    
เชิงเวลา   
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย 

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. สนับสนุนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : สมทบเข้า
กองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุน
ข้อเสนอโครงการวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 1,500,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 
บาท 

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,500,000.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. สนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมทบเข้า
กองทุนวิจัย 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมทบเข้า
กองทุนวิจัย 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ การวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชน    รหัสโครงการ 6117000010

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.7 โครงการ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
ผลผลิต/โครงการ  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0106, 1.6 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S1.6) ร้อยละของผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและ

ท้องถิ่น 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[ X ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่งคือ ศึกษา ค้นคว้า 

วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา  สถาบันฯ จึงเห็นสมควรจัดโครงการ การวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชน 
เพ่ือผลิตและเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา แก่ห้องสมุดและสื่อออน ไลน์ต่างๆ เพ่ือให้ 
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา  

4. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยและการศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
2. เพ่ือให้เกิดการน าองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา ไปใช้อ้างอิงในบทความวิชาการและงานวิจัยเพิ่มข้ึน

5. กลุ่มเป้าหมาย
ครูอาจารย์ นักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนผลงานวิจัย เร่ือง 10 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ เร่ือง 10 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 4 บาท 300,000 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. การศึกษาวิจัย
ประวัติศาสตร์ชุมชน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
  
  
  
  
ค่าตอบแทนนักวิจัย 10
 เรื่องๆ ละ 1
 คนๆ ละ 3000
 บาท
 30,000 
ค่าตอบแทนผู้ช่วยงานวิจัย 20
 คนๆ ละ 15
 วันๆ ละ 200
 บาท
 60,000 
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน
งานวิจัย) 10
 เรื่องๆ ละ 3
 คนๆ ละ 600
 บาท
 18,000 
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 
  
  
   
ค่าวัสดุ  
 1 ครั้ง
 192,000 บาท
 192,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300000 บาท 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 

        
        

รวม 300,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน

ผลงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ชุมชน 
ช้ึน 0.00 0.00 0.00 10.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยด้าน
ประวัติศาสตร์ชุมชน ผ่านการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ช้ึน 0.00 0.00 0.00 10.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา    รหัสโครงการ 6117000012

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.7 โครงการ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
ผลผลิต/โครงการ  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0106, 1.6 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S1.6) ร้อยละของผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและ

ท้องถิ่น, (A1.5) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[ X ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการด าเนินงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราว

และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของดนตรีไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไทยที่ควรได้รับการอนุรักษ์ อีกท้ัง
องค์ความรู้ทางด้านดนตรีไทย ว่าด้วยเรื่องเพลงไทยนั้น เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดจากครู
ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง รวมทั้งยังมีเพลงไทยอีกเป็นจ านวนมากที่ใกล้จะสูญหาย องค์ความรู้ของแผ่นดินอันทรงคุณค่า
เหล่านั้นจึงควรได้รับการอนุรักษ์และน ามาถ่ายทอดให้แก่อนุชนมิให้เสื่อมสูญไปตามกาลจากเหตุผลดังกล่าว สถาบัน
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเสนอโครงการสืบสานดุริยางคศิลป์ถิ่นมรดกโลก : 
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสสืบทอดและต่อยอดองค์ความรู้
โดยตรงจากครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทย อันเป็นการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีไทยของ
ชาติให้เป็นมาตรฐานสืบไป  
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ และวัฒนธรรม
ของชาติ  

2. เพ่ือส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และนักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพท้ังทางด้านทักษะการปฏิบัติและทฤษฎีจาก
ศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา  
 
6. วิธีการด าเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 31/12/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 210,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผู้เข้าร่วมอบรม คน 50 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้รับการอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 กิจกรรม 1 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. สืบสานดุริยางคศิลป์ถ่ิน
มรดกโลก : 
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  ค่าตอบแทน
   
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ศิลปิน
แห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ) (5 วัน)
 6
 ชั่วโมง 2 
 คนๆละ 600
 บาท เป็น
เงิน 36,000 บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร  
(5 วัน) 6
 ชั่วโมง 3 
 คนๆละ 300
 บาท เป็น
เงิน 27,000 บาท 
  ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
 50 คนๆ
ละ 10 มื้อๆ
ละ 35 บาท
 เป็นเงิน 17,500
 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  50
 คนๆละ 5

210,500.00 210,500.00 0.00 0.00 0.00 
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 มื้อๆละ 100
 บาท เป็น
เงิน 25,000 บาท 
- ค่าจ้างบันทึกและตัดต่อเทปวีดี
ทัศน์เป็นเงิน 30,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดท ารูปเล่มโน้ตเพลง
เป็นเงิน 20,000 บาท 
- ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 
15,000 บาท 
 ค่าวัสดุ  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 40,000    
บาท 
  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
 210,500  บาท 

        
        

รวม 210,500.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. สืบสานดุริยางคศิลป์ถ่ินมรดกโลก : 
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

คน 50.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
 
 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศ    รหัสโครงการ 6117000017

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ชื่อโครงการ  คก.8 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ผลผลิต/โครงการ  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0106, 1.6 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S1.6) ร้อยละของผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและ

ท้องถิ่น, (A1.5) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[ X ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
ศิลปการแสดงของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจาชาติของชนชาวไทย ที่มีการสืบทอดกันมายาวนาน 

แสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของวิถีประชาในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันไป เป็นความงามบนความหลากหลาย  
ก่อให้เกิดผลงานการแสดงที่งดงามมากมายควรค่าแก่การชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันอยุธยา
ศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือให้ด ารงอยู่สืบไป ท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตตลอดเวลา รวมทั้งได้ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพ่ือสืบสานและเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน อาทิ 
ผู้บริหาร 

4. วัตถุประสงค์
1. สถาบันอยุธยาศึกษาได้ท าหน้าที่ในการทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับประเทศ 
2. เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีความสามารถทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมการแสดงได้แสดงศักยภาพสู่ประชาคม 
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3. เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการด าเนินงาน ไตรมาส 1-ไตรมาส 3 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 31/07/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 90,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการ คน 30 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทาหน้าที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. มีการด าเนินการตามแผน ร้อยละ 85 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. อนุรักษ์ สืบสานและ
เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม
ในประเทศ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1-ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก 1-3 ครั้ง 
จ านวนเงิน 60,000 บาท 
- ค่ายานพาหนะ/ค่าบ ารุงรถ/ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง 30,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท 

90,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

        
        

รวม 90,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่งาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศ 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการท าหน้าที่เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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