โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รหัสโครงการ 6209000001
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI321 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ/กิจกรรม)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จึงจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มศี กั ยภาพ

4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
6. วิธีการดําเนินงาน ฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 24,350.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

8

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

401211010121 1. พัฒนาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน ถึง มิถุนายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จํานวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 24,350
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,350 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

24,350.00

0.00

24,350.00

รวม

24,350.00

12. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ ผูอ้ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. พัฒนาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ
คน
ร้อยละ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

0.00
0.00

0.00
0.00

8.00
80.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รหัสโครงการ 6209000002
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทําหน้าที่จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและการพัฒนาท้องถิ่นให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
จึงถือเป็นหน่ วยงานที่สําคัญ ที่ต้องขับเคลื่อนให้ การจัดการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาเกิดประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล

4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา/อาจารย์/นักศึกษา/ผู้มารับบริการ
6. วิธีการดําเนินงาน งานให้บริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน/งานบริหารจัดการสํานักงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 830,850.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนการบริหารและการบริการตามแผน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

8

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

401227010121 1. ค่าดําเนินการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
401227010221 2. จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

401227010321 3. ค่าดําเนินการเจ้าหน้าที่ (เสาร์-อาทิตย์)
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
401227010421 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนดําเนินการคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา (เสาร์-อาทิตย์) จํานวน 6 ครั้ง เป็นเงิน
299,750 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 299750 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 7 ครั้ง ครั้งละ 6,375 บาท เป็น
เงิน 44,625 บาท
2. ค่าพาหนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ครั้ง
ครั้งละ 5,000 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท
3. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 8,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,625 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
(เสาร์-อาทิตย์) จํานวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 89,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,600 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย เป็นเงิน 26,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,000 บาท

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

299,750.00

93,250.00

56,625.00

103,250.00

46,625.00

87,625.00

11,875.00

25,050.00

25,950.00

24,750.00

89,600.00

25,600.00

12,800.00

32,000.00

19,200.00

26,000.00

10,000.00

5,000.00

6,000.00

5,000.00

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

401227010521 5. ค่าซ่อมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
401227010621 6. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
401227010722 7. ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าซ่อมวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ เป็น
เงิน 16,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท

16,000.00

7,000.00

9,000.00

0.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุสํานักงาน เป็นเงิน 60775 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60775 บาท

60,775.00

36,730.00

24,045.00

0.00

0.00

ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : 1. ค่าไฟฟ้าและค่าน้ําประปา เป็นเงิน
243,100 บาท
2. ค่าโทรศัพท์ เป็นเงิน 8,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 251,100 บาท
รวม

251,100.00

2,000.00

2,000.00

245,100.00

2,000.00

12. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ ผูอ้ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

830,850.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. ค่าดําเนินการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. ค่าดําเนินการเจ้าหน้าที่ (เสาร์-อาทิตย์)
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
5. ค่าซ่อมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
6. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
7. ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการดําเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการไปราชการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการซ่อม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการชําระค่าสาธารูปโภค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง

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

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.61–ธ.ค.61)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.62)

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 มิ.ย.62)

ไตรมาส 4
(ก.ค.62–ก.ย.62)

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

1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00

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

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

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย รหัสโครงการ 6209000003
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62108 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.013 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI109 จํานวนผลงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0107, 1.7 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุลักษณ์และสืบ
สานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
2. เพื่อดํารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
3. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์/บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 13,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนกิจกรรม
2. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม
คน

2
50

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

401301010121 1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน ถึง มิถุนายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าจ้างจัดดอกไม้ เป็นเงิน 6,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 5,000 บาท
3. ค่าเครื่องไทยธรรม เป็นเงิน 2,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,000 บาท
รวม

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

11,000.00

2,000.00

13,000.00

0.00

13,000.00

12. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ ผูอ้ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ
คน
ร้อยละ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

0.00
0.00

0.00
0.00

50.00
80.00

50.00
80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

ไตรมาส 4

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา รหัสโครงการ 6209000004
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ ผ.012 ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI310 จํานวนผูส้ ําเร็จการศึกษา (1,086 คน),
KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................
3. หลักการและเหตุผล
สํ านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึก ษาปั จจุ บั นมี ห ลักสูตรระดั บ บั ณ ฑิ ตศึก ษาที่ ต้ องดํ าเนิ นการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี
หลักสูตร ที่จัดการศึกษาทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริห ารธุ ร กิ จ ซึ่ งมี นั ก ศึ ก ษาคงอยู่ ปั จ จุ บั น จํ านวน 300 คน
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีหน้าที่สนับสนุนการจัดดําเนินการทางด้านการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เกิดประสิทธิภาพ
และคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ตรงและสามารถนําความรู้ไป

พั ฒ นาวิ ช าชี พ ของตนในปั จ จุ บั น ได้ และสํ า นั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานด้ า นการ
ประสานงานและสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้มีระบบและ
กลไกเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา มีระบบและ
กลไกของการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งจัดดําเนินการเกี่ยวกับห้องสมุด
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีระบบและกลไกใน
การดําเนินการเพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารจาก
คณาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการบริการเกี่ยวกับห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อพัฒนานักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการพัฒนาในการจัดกิจกรรมของหลักสูตรต่าง
5. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
และสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
6. เพื่อยกระดับบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทงั้
ในระดับชาติและนานาชาติ
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. วิธีการดําเนินงาน จัดการเรียนการสอน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,160,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2. จํานวนอาจารย์และนักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม
คน

6
50

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)

401207010121 1. งานบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
401207010221 2. งานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ตอบแทน
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
หลักสูตร จํานวน 3 ภาคเรียน เป็นเงิน 40,500 บาท
2. ค่าตอบแทนอาจารย์ประจําหลักสูตรตามสัญญา
จํานวน 3 หลักสูตร เป็นเงิน 30,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,500 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน
488,4000 บาท
2. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา เป็นเงิน
18,000 บาท
3. ค่าตอบวิทยากรบรรยายเสริมรายวิชา เป็นเงิน 9,600
บาท
4. ค่าตอบแทนนกรรมการคุมสอบปลายภาค เป็นเงิน
14,400 บาท
5. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจบทคัดย่อ อาจารย์
คุมวพ./การค้นคว้าอิสระ กรรมการพิจารณาชื่อเรื่อง
เค้าโครง และสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ) เป็น
เงิน 322,450 บาท
6. ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา เป็นเงิน 19,500 บาท
7. เงินคืนค่าหน่วยกิต เป็นเงิน 2,500 บาท
8. ค่าจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท

70,500.00

23,500.00

982,450.00

408,830.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-มิ.ย.62)
(ม.ค.62-มี.ค.62)
0.00
23,500.00

383,020.00

105,800.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

23,500.00

84,800.00

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-มิ.ย.62)
(ม.ค.62-มี.ค.62)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

9. ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติรายวิชา เป็นเงิน 69,600 บาท
10. ค่าวัสดุสารสนเทศ (IT) เป็นเงิน 15,000 บาท
11. ค่าหนังสือตําราวิชาการ (ห้องสมุด) เป็นเงิน 15,000
บาท
12. ค่ายาและเวชภัณฑ์ (ห้องพยาบาล) เป็นเงิน 3,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 982,450 บาท

401207010321 3. สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องระดับบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2561

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ เป็นเงิน 6,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นเงิน
4,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท

4,500.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
401207010421 4. จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
ระยะเวลาดําเนินการ
กรกฎาคม ถึง กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)

401207010521 5. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน ถึง มิถุนายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
401207010621 6. อบรมความรู้ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2561
สถานที่ดําเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 18
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท
2. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงินจํานวน 1,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท

12,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน
19,200 บาท
2. ค่าพาหนะ เป็นเงิน 2,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นเงิน 57,500 บาท
4. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 5,850 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,550 บาท

84,550.00

14,050.00

รวม 1,160,000.00

12. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ ผูอ้ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-มิ.ย.62)
(ม.ค.62-มี.ค.62)
0.00
12,000.00

25,600.00

44,900.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. งานบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน
2. งานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
3. สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องระดับบัณฑิตศึกษา
4. จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
5. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
6. อบรมความรู้ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการดําเนินงานตามแผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการดําเนินงานตามแผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
คน
ครั้ง
คน
ร้อยละ
คน
ครั้ง
ครั้ง
ร้อยละ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

1.00
1.00
3.00
3.00
50.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
80.00

0.00
0.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
80.00

1.00
1.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
1.00
2.00
80.00

1.00
1.00
3.00
3.00
0.00
0.00
50.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

ไตรมาส 4

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ชื่อโครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา) รหัสโครงการ 6209000005
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62H02 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ : ผ.021 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนงาน : ผ.02 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ตัวชี้วัดที่ : แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จึงจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนรองรับการดําเนินงาน
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการและการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
6. วิธีการดําเนินงาน จ้างเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 382,800.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา
2. จํานวนครั้งในการจ่ายเงินค่าจ้าง
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
ครั้ง

2
12

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

402102010112 1. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
402102010221 2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานประกันสังคม
402102010321 3. ค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ค่าจ้างชั่วคราว
รายละเอียด : ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา คนละ
15,000 บาท จํานวน 2 คน เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน
360,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เจ้าหน้าที่
ประจําตามสัญญา คนละ 750 บาท จํานวน 2 คน เป็น
เวลา 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ประจําตาม
สัญญา คนละ 2,400 บาท จํานวน 2 คน เป็นเงินจํานวน
4,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท
รวม

12. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ ผูอ้ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

360,000.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

18,000.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,800.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

382,800.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
3. ค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจ่ายเงินค่าจ้าง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ได้รับค่าจ้างครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่นําส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นําส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทนครบถ้วนถูกต้อง

หน่วยนับ
ครั้ง
คน
ครั้ง
ครั้ง
คน
คน

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
2.00

3.00
2.00
3.00
3.00
0.00
0.00

3.00
2.00
3.00
3.00
0.00
0.00

3.00
2.00
3.00
3.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

ไตรมาส 4

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2561 รหัสโครงการ 6209000006
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 62326 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ ผ.041 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน ผ.04 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ : KPI340 มีระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันทั่วโลกต่างอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการบริหารและพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทํา
ให้การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศเกิดความไม่แน่นอน และไม่ชัดเจน ขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถ
เข้าสู่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้ช้าลง ดังนั้นการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาการให้เท่าเทียมนานาประเทศ การ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงเป็ นสิ่งสําคั ญ ที่ จะช่วยให้ ประเทศชาติพั ฒ นาได้อย่างมี ประสิท ธิภาพได้ในการนี้
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดการประชุม วิชาการระดับชาติขึ้น โดยมีความประสงค์ให้
คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาค

ประชาสังคม ได้มีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิจัยในสาขาต่าง ๆ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ สํานั กงานคณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึกษา โดยสถาบั นวิจัยและพั ฒ นาได้ เป็ น
เจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยใช้ชื่องานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.
2561 “วิจัย นวัตกรรม สู่การนําไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 และสามารถ
ส่ งผลงานเข้าร่วมนํ าเสนอผลงานวิจัย ตามกลุ่ ม สาขา 6 กลุ่ ม ดังนี้ 1.การศึ ก ษา2.คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.คณะวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ5.วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม6.ศิลปะและวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันทางการศึกษา
ต่ างๆ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาร่ วมจั ด การประชุ ม ในครั้งนี้ ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยรังสิตโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามี
เป้าประสงค์ที่จะดําเนินการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 บัญญัติให้มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิ
ปัญญา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็น
ถึงความสําคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
2. เพื่อเป็นเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทาง
วิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมจากในประเทศ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
4. เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือวารสารวิชาการระดับชาติ
5. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจยั และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอกวิทยาลัย

6. วิธีการดําเนินงาน 1. วางแผนดําเนินงาน
2. เตรียมการจัดประชุม
3. การบรรยายพิเศษ
4. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
5. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
6. การจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนผู้เข้าร่วมการประชุม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุม
เชิงเวลา
1. ร้อยละของโครงการดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

150

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ

100
90

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

404103010121 1. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า"
ประจําปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2561
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

0.00

จํานวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ เป็นเงิน 20,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

20,000.00

รวม

20,000.00

20,000.00

12. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ ผูอ้ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า"
ประจําปี พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมการ
ประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมการประชุม

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน

150.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

