รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ)

เล่มที่ 1 งบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน

(งบประมาณแผ่นดิน)

คำนำ
รำยละเอียดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ (งบประมำณแผ่ น ดิ น ) จั ด ท ำขึ้ น ภำยใต้ ว งเงิ น งบประมำณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน กลยุทธ์หน่วยงำน ผลผลิต ตัวชี้วั ดและ
กิ จ กรรมหลั ก โดยประกอบด้ ว ย 6 ผลผลิ ต และ 1 รำยกำร งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ร วมทั้ ง สิ้ น
412,399,400 บำท
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พระนครศรี อยุธยำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยละเอียดโครงกำรตำมแผนปฏิ บัติ
รำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำรทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
และผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำน และกำรติดตำมประเมินผล ต่อไป

กองนโยบำยและแผน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
กันยำยน 2561

ก

สารบัญ
สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามหน่วยงาน/โครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6200000002 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
6201000001 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะครุศาสตร์
6201000002 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์
6201000003 โครงการพัฒนานักศึกษาครูดา้ นศิลปวัฒนธรรม
6201000004 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถของนักศึกษาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
6201000008 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
6201000010 โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสาหรับนักเรียน
6201000011 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6201000012 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่สง่ ผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพสาหรับ
ครูในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 10 แห่ง
6201000013 โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาสาหรับ
นักศึกษาครู ครูพี่เลี้ยงและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน จ.สระแก้ว
6201000014 โครงการค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตารวจตะเวน
ชายแดนในจังหวัดสระแก้ว
6201000015 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว
6201000016 โครงการพัฒนานักศึกษาครู : ครูพันธุ์ใหม่ ก้าวไกลด้วยกิจกรรมชุมนุม
6201000017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สงู อายุอย่างมีคณ
ุ ภาพ”
6201000018 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
6202000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับปฐมวัย)
โรงเรียนประถมสาธิต
6203000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับประถมศึกษา)
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สารบัญ (ต่อ)
โรงเรียนสาธิตมัธยม
6204000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับมัธยมศึกษา)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
6205000001 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6206000001 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย
6206000003 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
6206000004 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
6206000005 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์
6206000006 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น
6206000007 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม
6206000008 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
6206000010 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิตศิ าสตร์
6206000011 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปกรรม
6206000012 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรประวัตศิ าสตร์
6206000021 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6206000028 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6206000034 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา(ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
6206000036 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
6206000037 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล
6206000038 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6206000039 โครงการเสริมสร้างพลังอานาจผู้สงู อายุและเยาวชนเพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข
6206000040 โครงการศึกษาประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่นชุมชนบ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
6206000041 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกระดาษและเชือกกล้วย ชุมชนบ้านลาว
6206000042 โครงการเสริมพลังเยาวชนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
6206000043 โครงการสร้างจิตสานึกสิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่พลเมืองสาหรับเยาวชน
6206000044 โครงการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชน
บ้านลาวเวียง
6206000045 โครงการรักษ์น้า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชนโดยการพัฒนาและจัดการผักตบชวาให้เป็นดิน
และปุ๋ย
6206000046 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบชี้นาตนเองของเยาวชน ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
เว็บแอพลิเคชั่น ในชุมชนบ้านลาว จ.อ่างทอง
6206000047 โครงการพัฒนาเยาวชนให้ใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาวเวียง
6206000048 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษและเชือกกล้วย ชุมชนบ้านลาว
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6206000049 โครงการจัดการวางแผนทางการเงินและการสร้างภูมิคุ้มกันความจนด้วยกฎหมายน่ารู้
6206000050 โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยนักเล่าเรื่องชุมชนบ้านลาวเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
6207000001 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6207000005 โครงการเตรียมพี่เพื่อน้องสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6207000008 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
6207000012 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษางานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดา้ นคอมพิวเตอร์
ธุรกิจภูมิภาคอาเซียนและศึกษาดูงานนอกสถานที่
6207000014 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6207000018 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานวิชาชีพสู่
มาตรฐานสากล
6207000019 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ
6207000021 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
6207000026 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
6207000031 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ
6207000033 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
6207000037 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการแข่งขันตามศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6207000038 โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ
6207000039 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
6207000040 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
6207000046 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
6207000055 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชา คณะวิทยาการ
จัดการ
6207000057 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
6207000058 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารภาวะผู้นาและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ
6207000059 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP
6207000060 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000004 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
6208000005 โครงการจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000007 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
6208000008 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000011 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000012 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สนิ ทางปัญญา
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6208000013 โครงการการเขียนหนังสือ ตาราวิชาการเพื่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ
6208000016 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
6208000019 โครงการบริการวิชาการให้ความรู้องค์ความรู้ทางด้านเกษตร
6208000022 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเคมี
6208000023 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6208000025 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
6208000026 โครงการพัฒนานักศึกษาและการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ
6208000027 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้
6208000028 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2562
6208000030 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรจุลชีววิทยา
6208000034 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์
6208000036 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6208000038 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
6208000039 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000040 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์
6208000043 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6208000044 โครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
6208000048 โครงการสนับสนุนการทางานศูนย์สะเต็มศึกษา
6208000050 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
6208000051 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
6208000053 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารเบเกอรี่
6208000054 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช
6208000055 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
6208000057 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000058 โครงการ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัยและได้
มาตรฐานสาหรับผู้บริโภค และหรือมาตรฐานผลืตภัณฑ์ชุมชน และนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
6208000059 โครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) ของผู้สงู อายุและผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชน
6208000060 โครงการ 3 R เพื่อพัฒนาท้องถิ่น นาไปสู่หมู่บ้านสีเขียว
6208000061 โครงการ การจัดการพื้นที่สเี ขียวในชุมชนอย่างยั่งยืน
6208000062 โครงการ “การพัฒนาระบบหมุนเวียนและกรองน้าในบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์” บ้านคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
6208000063 โครงการโรงเรียนรักวิทย์
6208000064 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
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6208000066 โครงการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดสู่เชิงพาณิชย์โดยการมีสว่ นร่วมแบบ
ฝังตัวกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6208000067 โครงการบูรณาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และหลักการเศรษฐนิเวศเพื่อ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อย่างยั่งยืน
สานักงานอธิการบดี
กองกลาง
6211000011 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์)
6211000012 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา
6211000016 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม)
6211000017 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่
6211000027 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
6211000032 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste community:OWC)
6211000033 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนและบริเวณรอบโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Univesity)
กองนโยบายและแผน
6212000003 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
6212000009 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตริ าชการกองนโยบายและแผน
กองบริการการศึกษา
6213000001 โครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานกองบริการการศึกษา
6213000002 โครงการบริหารการกองบริการการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
6214000003 โครงการบริหารจัดการกิจการนักศึกษา
6214000006 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจาหอพักนักศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6215000008 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบ
แผ่นดิน)
6215000009 โครงการพัฒนาห้องสมุดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)
6215000011 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบ
แผ่นดิน)
6215000022 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
6215000023 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
6216000009 โครงการส่งเสริมสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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6216000021 โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สงู อายุดา้ นภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" ตาบลหันสัง อาเภอบาง
ปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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6216000022 โครงการปลูกจิตสานึกต้านยาเสพติด “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”
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สารบัญ (ต่อ)
6216000023 โครงการธรรมะอารมณ์ดสี าหรับผู้สงู อายุในชุมชน
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6216000024 โครงการนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดขี องผู้สงู อายุ”
6216000025 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาน้องในชุมชน
6216000026 โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สงู อายุดา้ นภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" ตาบลบางนมโค อาเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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6216000027 โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ด้านการจัดทาแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
6216000028 โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน.ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
6216000029 โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ด้านการนาสื่อไปใช้ในการเรียนการสอน
6216000030 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริโดยประยุกต์ใช้ eDLTV/eDLIT ไปใช้ในการ
เรียนการสอน
6216000031 โครงการประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาเยาวชน
6216000032 โครงการศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัตศิ าสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
6216000033 โครงการศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัตศิ าสตร์ จังหวัดอ่างทอง)
6216000034 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
6216000035 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
6216000036 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัตกิ ารอย่างมีสว่ นร่วมด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
6216000037 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบสนองการบริการวิชาการตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
6216000039 โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สงู อายุดา้ นภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" บ้านคลองทราย
ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6216000040 โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สงู อายุดา้ นภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" บ้านอบทม ตาบลยี่
ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
6216000041 โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สงู อายุดา้ นภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" ตาบลคลองวัว
อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
6216000042 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "พืชสวนครัว
สร้างรายได้"
6216000043 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "ผักพื้นบ้านสร้าง
อาชีพ"
6216000044 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง “ มะนาวสร้าง
รายได้”
6216000045 โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สงู อายุ อาชีพผู้สงู อายุเพิ่มคุณค่าชีวิตยามชรา ต.บางนมโค
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6216000046 การส่งเสริมโรงเรียนผู้สงู อายุ อาชีพผู้สงู อายุเพิ่มคุณค่าชีวิตยามชรา ต.หันสัง
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6216000047 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (ป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่)
6216000048 โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
6216000049 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การผลิตตะเกียบจากไม้ไผ่
6216000050 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านการตลาด(ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
6216000051 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหวายเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
6216000052 โครงการ พัฒนาหัตถกรรมผักตบชวา ภูมิปัญญาแห่งหันสัง
6216000053 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (การป้องกันการเกิดเชื้อราใน
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา)
6216000054 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล

หน้า
783
786
789
792
795
798
801
804

6216000055 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
6216000056 โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
6216000057 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากกล้วย
6216000058 โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากหวายเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล

807
810
813
816

6216000059 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากหวาย
6216000060 โครงการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
6216000061 โครงการ การส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นักเก็ตจากปลา
สถาบันอยุธยาศึกษา
สถาบันอยุธยาศึกษา
6217000003 โครงการสร้างสรรค์ศลิ ป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
6217000004 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย
6217000006 โครงการสร้างห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา
6217000007 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา
6217000008 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
6217000009 โครงการจัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ)
6217000010 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
6217000013 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 - 2
6217000015 โครงการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ดา้ นภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6217000016 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน
6217000017 โครงการศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก
6217000018 โครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว
6217000019 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
6217000020 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1
6217000021 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2
6217000022 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
6217000023 โครงการลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล

819
822
826

ซ

829
832
836
839
844
850
853
857
861
864
870
873
878
882
885
888
891

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
***รวมทั้งสิ้น***
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
62108 โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
62104 โครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
62105 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP
62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
62107 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
62302 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
62206 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
62202 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
62205 โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสาหรับนักเรียน
62207 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ

1

งบประมาณ (บาท)
412,399,400
14,445,100
765,000
765,000
13,680,100
700,000
5,842,250
3,731,500
2,325,900
1,080,450
15,550,650
15,550,650
6,787,900
3,000,000
2,639,850
2,000,000
1,122,900

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
62317 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
62318 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
62308 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
62309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์)
62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านสังคมศาสตร์)
62320 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ด้านสังคมศาสตร์)
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
62323 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
62302 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
62303 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

2

งบประมาณ (บาท)
17,528,570
6,162,520
1,308,320
22,000
142,960
530,700
1,570,887
37,463
1,775,350
306,150
411,390
57,300
9,880,050
6,000,000
2,277,850
419,550
1,182,650

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ผ.04 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
62324 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
62404 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
62411 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
62413 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
62402 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่
62405 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์)
62407 โครงการพัฒนาระบบงานรักษาความปลอดภัย
62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)
62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์)
ผ.02 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
62H01 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
62408 โครงการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
62409 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
62410 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62303 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3

งบประมาณ (บาท)
1,486,000
1,486,000
364,875,080
129,534,880
6,916,400
244,120
1,054,900
91,739,600
22,190,200
63,740
7,003,420
322,500
227,440,200
227,440,200
7,900,000
2,600,000
3,000,000
1,000,000
1,300,000

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
หน่วย : บาท
งบบุคลากร
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
***รวมทั้งสิ้น***

งบดาเนินงาน

เงินเดือนและ
ค่าจ่างชั่วคราว
ค่าจ้างประจา
70,985,800
1,910,300

ค่า ต-ช-ว

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

สิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

รวม

งบรายจ่ายอื่น

19,738,400

5,173,000

23,878,000

96,968,200

151,257,800

42,487,900

412,399,400

ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

-

-

8,178,200

5,173,000

23,878,000

96,968,200

-

2,265,000

136,462,400

ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

3,303,000

-

1,687,800

5,228,600

-

-

10,219,400

62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000005 โครงการจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000007 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
6208000012 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สนิ ทางปัญญา
6208000019 โครงการบริการวิชาการให้ความรู้องค์ความรู้ทางด้านเกษตร
6208000025 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
6208000027 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้
6208000028 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2562
6208000038 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

-

-

1,308,320
103,000
45,000
20,000
48,000
70,000
66,000
281,350
26,000

-

-

-

-

-

1,308,320
103,000
45,000
20,000
48,000
70,000
66,000
281,350
26,000

6208000039 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000043 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6208000050 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
6208000054 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช
62310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
6208000013 โครงการการเขียนหนังสือ ตาราวิชาการเพื่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ
62317 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
6208000036 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6208000051 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
62318 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
6208000008 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000016 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6208000022 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเคมี
6208000023 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6208000026 โครงการพัฒนานักศึกษาและการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ
6208000040 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์

-

-

200,000
400,100
24,870
24,000
22,000
22,000
142,960
106,000
36,960
530,700
113,800
77,000
31,000
37,000
41,000
116,900

-

-

-

-

200,000
400,100
24,870
24,000
22,000
22,000
142,960
106,000
36,960
530,700
113,800
77,000
31,000
37,000
41,000
116,900

4

-

-

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
หน่วย : บาท
งบบุคลากร
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

6208000055 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
62404 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
6208000004 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
6208000053 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารเบเกอรี่
62411 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
6208000044 โครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
6208000048 โครงการสนับสนุนการทางานศูนย์สะเต็มศึกษา
62413 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
6208000030 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรจุลชีววิทยา
6208000034 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์
6211000011 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์)
ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
6201000003 โครงการพัฒนานักศึกษาครูดา้ นศิลปวัฒนธรรม
6201000004 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถของนักศึกษาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
6206000001 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย
6206000003 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
6206000004 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
6206000005 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์
6206000006 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น
6206000007 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม
6206000008 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
6206000010 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิตศิ าสตร์
6206000011 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปกรรม
6206000012 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรประวัตศิ าสตร์
6206000028 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6206000034 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา(ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
6207000038 โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ

ค่าจ่างชั่วคราว
-

5

งบดาเนินงาน

-

ค่า ต-ช-ว
114,000
244,120
224,120
20,000
1,054,900
21,000
43,000
990,900
4,875,200
1,570,887
119,400
312,250
108,000
121,017
159,200
73,400
52,800
94,200
87,791
144,310
30,800
29,980
212,739
16,000
9,000

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค
-

-

-

5,173,000
-

ครุภัณฑ์

สิ่งก่อสร้าง

1,687,800
1,687,800
22,190,200
-

5,228,600
5,228,600
91,739,600
-

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น
-

1,500,000
-

รวม
114,000
6,916,400
1,687,800
5,228,600
244,120
224,120
20,000
1,054,900
21,000
43,000
990,900
125,478,000
1,570,887
119,400
312,250
108,000
121,017
159,200
73,400
52,800
94,200
87,791
144,310
30,800
29,980
212,739
16,000
9,000

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
หน่วย : บาท
งบบุคลากร
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าจ่างชั่วคราว

ค่า ต-ช-ว

62308 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
6206000021 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
6201000002 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์
6207000033 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
6212000003 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์ )
6201000008 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
6207000040 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
6213000001 โครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานกองบริการการศึกษา
62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านสังคมศาสตร์ )
6207000001 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6207000005 โครงการเตรียมพี่เพื่อน้องสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่่ 21
6207000008 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
6207000012 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษางานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดา้ นคอมพิวเตอร์ธุรกิจภูมิภาคอาเซียนและศึกษาดูงานนอก
สถานที่

-

-

37,463
37,463
275,350
168,250
107,100
306,150
230,000
11,150
65,000
411,390
33,000
4,500
50,480
45,500

6207000014 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6207000018 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
6207000019 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ
6207000021 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
6207000026 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
6207000037 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการแข่งขันตามศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6207000039 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
6207000046 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
62320 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ด้านสังคมศาสตร์ )
6207000058 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารภาวะผู้นาและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
62402 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่
6211000017 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่

-

-

21,600
61,200
22,400
46,500
27,500
20,000
68,050
10,660
57,300
57,300
-

6

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค
-

-

-

-

ครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

สิ่งก่อสร้าง

รวม

งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

1,500,000
1,500,000
-

37,463
37,463
1,775,350
168,250
107,100
1,500,000
306,150
230,000
11,150
65,000
411,390
33,000
4,500
50,480
45,500

-

91,739,600
91,032,200

-

-

21,600
61,200
22,400
46,500
27,500
20,000
68,050
10,660
57,300
57,300
91,739,600
91,032,200

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
หน่วย : บาท
งบบุคลากร
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

6217000006 โครงการสร้างห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา
62405 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์ )
6201000001 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะครุศาสตร์
6206000037 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล
6207000031 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ
6211000012 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา
6214000006 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจาหอพักนักศึกษา
6215000011 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)
6217000007 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา
62407 โครงการพัฒนาระบบงานรักษาความปลอดภัย
6207000055 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์ )
6207000057 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
6211000016 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม)
6212000009 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตริ าชการกองนโยบายและแผน
6214000003 โครงการบริหารจัดการกิจการนักศึกษา
62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์ )
6213000002 โครงการบริหารการกองบริการการศึกษา
ผ.013 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
62108 โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6217000003 โครงการสร้างสรรค์ศลิ ป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
6217000004 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
6217000008 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
6217000009 โครงการจัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ)
6217000010 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
6217000013 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 - 2
6217000015 โครงการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ดา้ นภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค่าจ่างชั่วคราว
-
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งบดาเนินงาน

-

ค่า ต-ช-ว
63,740
63,740
1,830,420
55,420
1,000,000
387,500
387,500
322,500
322,500
-

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค
-

5,173,000
5,173,000

-

ครุภัณฑ์
22,190,200
2,075,800
1,438,600
959,900
10,205,900
612,000
6,544,000
354,000
-

สิ่งก่อสร้าง
707,400
-

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น
-

765,000
765,000
188,000
69,020
234,380
131,000
32,000
50,600
60,000

รวม
707,400
22,190,200
2,075,800
1,438,600
959,900
10,205,900
612,000
6,544,000
354,000
63,740
63,740
7,003,420
55,420
6,173,000
387,500
387,500
322,500
322,500
765,000
765,000
188,000
69,020
234,380
131,000
32,000
50,600
60,000

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
หน่วย : บาท
งบบุคลากร
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ผ.02 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ผ.021 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
62H01 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6211000027 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผ.031 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
62206 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6202000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับปฐมวัย)
6203000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา)
6204000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา)
ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
62104 โครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6211000033 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนและบริเวณรอบโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green
Univesity)

งบดาเนินงาน

เงินเดือนและ
ค่าจ่างชั่วคราว
ค่าจ้างประจา
70,985,800
1,910,300
70,985,800
1,910,300
70,985,800
1,910,300
70,985,800
1,910,300
-

62105 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP
6206000041 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกระดาษและเชือกกล้วย ชุมชนบ้านลาว
6207000059 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP
6208000058 โครงการ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัยและได้มาตรฐานสาหรับผู้บริโภค และหรือ
มาตรฐานผลืตภัณฑ์ชุมชน และนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

ค่า ต-ช-ว

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค

11,560,200
11,560,200
11,560,200
11,560,200
-

-

-

-

-

ครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

สิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รวม

-

-

142,983,900
142,983,900
142,983,900
142,983,900
6,787,900
6,787,900
6,787,900
634,200
1,631,900
4,521,800
-

40,222,900
40,222,900
700,000
700,000

227,440,200
227,440,200
227,440,200
227,440,200
47,010,800
6,787,900
6,787,900
634,200
1,631,900
4,521,800
40,222,900
700,000
700,000

-

-

-

5,842,250
180,250
3,297,300
1,000,000

5,842,250
180,250
3,297,300
1,000,000

-

-

-

6208000066 โครงการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดสู่เชิงพาณิชย์โดยการมีสว่ นร่วมแบบฝังตัวกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด
และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-

-

-

-

-

-

718,700

718,700

6208000067 โครงการบูรณาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และหลักการเศรษฐนิเวศเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อย่าง
ยั่งยืน

-

-

-

-

-

-

646,000

646,000

62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
6200000002 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6206000044 โครงการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนบ้านลาวเวียง
6206000046 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบชี้นาตนเองของเยาวชน ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย เว็บแอพลิเคชั่น ในชุมชนบ้านลาว จ.อ่างทอง

-

-

-

-

-

-

3,731,500
442,200
357,700
150,000

3,731,500
442,200
357,700
150,000
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-

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
หน่วย : บาท
งบบุคลากร
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

6206000048 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษและเชือกกล้วย ชุมชนบ้านลาว
6206000049 โครงการจัดการวางแผนทางการเงินและการสร้างภูมิคุ้มกันความจนด้วยกฎหมายน่ารู้
6206000050 โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยนักเล่าเรื่องชุมชนบ้านลาวเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
6216000042 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "พืชสวนครัวสร้างรายได้"
6216000043 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "ผักพื้นบ้านสร้างอาชีพ"
6216000044 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง “ มะนาวสร้างรายได้”
6216000045 โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สงู อายุ อาชีพผู้สงู อายุเพิ่มคุณค่าชีวิตยามชรา ต.บางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6216000046 การส่งเสริมโรงเรียนผู้สงู อายุ อาชีพผู้สงู อายุเพิ่มคุณค่าชีวิตยามชรา ต.หันสัง
6216000047 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (ป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่)
6216000048 โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
6216000049 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การผลิตตะเกียบจากไม้ไผ่
6216000050 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านการตลาด(ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
6216000051 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหวายเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
6216000052 โครงการ พัฒนาหัตถกรรมผักตบชวา ภูมิปัญญาแห่งหันสัง
6216000053 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา)
6216000054 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
6216000055 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
6216000056 โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
6216000057 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากกล้วย
6216000058 โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากหวายเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
6216000059 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากหวาย
6216000060 โครงการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
6216000061 โครงการ การส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นักเก็ตจากปลา
62107 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
6201000017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สงู อายุอย่างมีคณ
ุ ภาพ”
6206000039 โครงการเสริมสร้างพลังอานาจผู้สงู อายุและเยาวชนเพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข
6206000040 โครงการศึกษาประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่นชุมชนบ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
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งบดาเนินงาน

ค่าจ่างชั่วคราว

ค่า ต-ช-ว

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

สิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รวม

-

-

-

-

-

-

100,000
100,000
121,600
250,000
250,000
250,000
50,000

100,000
100,000
121,600
250,000
250,000
250,000
50,000

-

-

-

-

-

-

50,000
75,000
100,000
150,000
100,000
100,000
80,000
75,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
250,000
80,000
2,325,900
100,000
1,300,000
50,000

50,000
75,000
100,000
150,000
100,000
100,000
80,000
75,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
250,000
80,000
2,325,900
100,000
1,300,000
50,000

-

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
หน่วย : บาท
งบบุคลากร
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าจ่างชั่วคราว

ค่า ต-ช-ว

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

สิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รวม

6206000042 โครงการเสริมพลังเยาวชนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
6206000043 โครงการสร้างจิตสานึกสิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่พลเมืองสาหรับเยาวชน
6216000021 โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สงู อายุดา้ นภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" ตาบลหันสัง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-

-

-

-

-

-

75,900
100,000
50,000

75,900
100,000
50,000

6216000022 โครงการปลูกจิตสานึกต้านยาเสพติด “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”
6216000023 โครงการธรรมะอารมณ์ดสี าหรับผู้สงู อายุในชุมชน
6216000024 โครงการนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดขี องผู้สงู อายุ”
6216000026 โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สงู อายุดา้ นภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-

-

-

-

-

-

150,000
150,000
150,000
50,000

150,000
150,000
150,000
50,000

6216000039 โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สงู อายุดา้ นภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" บ้านคลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

6216000040 โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สงู อายุดา้ นภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" บ้านอบทม ตาบลยี่ลน้ อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

6216000041 โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สงู อายุดา้ นภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" ตาบลคลองวัว อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

62202 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6201000011 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
6201000012 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่สง่ ผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพสาหรับครูในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 10 แห่ง

-

-

-

-

-

-

3,000,000
3,000,000
2,639,850
36,000

3,000,000
3,000,000
2,639,850
36,000

6201000013 โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาสาหรับนักศึกษาครู ครูพี่เลี้ยงและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน จ.สระแก้ว

-

-

-

-

-

-

87,000

87,000

6201000014 โครงการค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว

-

-

-

-

-

-

180,400

180,400

6201000015 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดสระแก้ว

-

-

-

-

-

-

49,000

49,000

6201000016 โครงการพัฒนานักศึกษาครู : ครูพันธุ์ใหม่ ก้าวไกลด้วยกิจกรรมชุมนุม
6206000047 โครงการพัฒนาเยาวชนให้ใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาวเวียง
6208000063 โครงการโรงเรียนรักวิทย์

-

-

-

-

-

-

78,200
62,250
432,000

78,200
62,250
432,000
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-

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
หน่วย : บาท
งบบุคลากร
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าจ่างชั่วคราว

ค่า ต-ช-ว

ค่าสาธารณูปโภค

6208000064 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
6215000022 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
6215000023 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
6216000025 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาน้องในชุมชน
6216000027 โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ด้านการจัดทาแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
6216000028 โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน.ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
6216000029 โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ด้านการนาสื่อไปใช้ในการเรียนการสอน
6216000030 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริโดยประยุกต์ใช้ eDLTV/eDLIT ไปใช้ในการเรียนการสอน
6217000016 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน
62205 โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสาหรับนักเรียน
6201000010 โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสาหรับนักเรียน
62207 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
6205000001 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
62323 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
6206000036 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6201000018 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6206000038 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

6207000060 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
6208000057 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

6216000031 โครงการประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาเยาวชน
6216000032 โครงการศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัตศิ าสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
6216000033 โครงการศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัตศิ าสตร์ จังหวัดอ่างทอง)
6216000034 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
6216000035 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-

-
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งบลงทุน
ครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

สิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รวม

-

-

-

375,000
200,000
100,000
150,000
50,000
70,000
70,000
200,000
500,000
2,000,000
2,000,000
1,122,900
1,122,900
6,000,000
6,000,000
2,277,850
250,000
425,000

375,000
200,000
100,000
150,000
50,000
70,000
70,000
200,000
500,000
2,000,000
2,000,000
1,122,900
1,122,900
6,000,000
6,000,000
2,277,850
250,000
425,000

-

-

-

-

222,850
400,000

222,850
400,000

-

-

-

-

30,000
50,000
50,000
150,000
50,000

30,000
50,000
50,000
150,000
50,000

-

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
หน่วย : บาท
งบบุคลากร
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าจ่างชั่วคราว

ค่า ต-ช-ว

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

สิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รวม

6216000036 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัตกิ ารอย่างมีสว่ นร่วมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์
พระราชา

-

-

-

-

-

-

300,000

300,000

6216000037 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบสนองการบริการวิชาการตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

-

-

-

-

-

-

300,000

300,000

-

-

-

-

-

-

25,000
25,000
2,600,000
2,600,000
3,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
250,000
169,550
30,000
1,050,450
2,482,650
182,650
100,000

25,000
25,000
2,600,000
2,600,000
3,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
250,000
169,550
30,000
1,050,450
2,482,650
182,650
100,000

6208000060 โครงการ 3 R เพื่อพัฒนาท้องถิ่น นาไปสู่หมู่บ้านสีเขียว
6208000061 โครงการ การจัดการพื้นที่สเี ขียวในชุมชนอย่างยั่งยืน
6208000062 โครงการ “การพัฒนาระบบหมุนเวียนและกรองน้าในบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์” บ้านคลอง
ทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

-

-

-

-

-

-

400,000
300,000
100,000

400,000
300,000
100,000

6211000032 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste community:OWC)
6217000019 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น

-

-

-

-

-

-

1,300,000
100,000

1,300,000
100,000

6217000020 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1
6217000021 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2
62408 โครงการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6215000009 โครงการพัฒนาห้องสมุดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)
62409 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6215000008 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)
62410 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000011 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62302 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
6217000017 โครงการศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก
6217000018 โครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว
6217000022 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
6217000023 โครงการลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล
62303 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
6206000045 โครงการรักษ์น้า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชนโดยการพัฒนาและจัดการผักตบชวาให้เป็นดินและปุ๋ย
6208000059 โครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) ของผู้สงู อายุและผู้ป่วยโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชน
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-

-

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
หน่วย : บาท
งบบุคลากร
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ผ.04 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ผ.041 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
62324 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
6216000009 โครงการส่งเสริมสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ค่าจ่างชั่วคราว
-

13

งบดาเนินงาน

-

ค่า ต-ช-ว

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค
-

-

ครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

สิ่งก่อสร้าง
-

-

1,486,000
1,486,000
1,486,000
1,486,000

รวม

งบรายจ่ายอื่น
-

1,486,000
1,486,000
1,486,000
1,486,000
-

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามหน่วยงาน/โครงการ
หน่วย : บาท

งบบุคลากร
หน่วยงาน/โครงการ
***รวมทั้ งสิ้น***
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6200000002 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
6201000001 โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์คณะครุศาสตร์
6201000002 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์
6201000003 โครงการพัฒนานักศึกษาครูด้านศิลปวัฒนธรรม
6201000004 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถของนักศึกษาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
6201000008 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
6201000010 โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสาหรับนักเรียน
6201000011 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6201000012 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเคลือ่ นไหวพื้นฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพสาหรับครูใน
พื้นที่ยุทธศาสตร์ 10 แห่ง
6201000013 โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาสาหรับนักศึกษาครู
ครูพี่เลีย้ งและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน จ.สระแก้ว
6201000014 โครงการค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสูก่ ารพัฒนาครูโรงเรียนตารวจตะเวน
ชายแดนในจังหวัดสระแก้ว
6201000015 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว
6201000016 โครงการพัฒนานักศึกษาครู : ครูพันธุ์ใหม่ ก้าวไกลด้วยกิจกรรมชุมนุม
6201000017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูว่ ัยผูส้ ูงอายุอย่างมีคุณภาพ”

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าจ่างชั่วคราว

งบลงทุน

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่า ต-ช-ว

งบรายจ่ายอื่น

96,968,200
-

151,257,800
6,787,900
-

42,487,900
442,200
442,200
442,200
6,903,500
5,780,600
2,000,000
3,000,000
36,000

412,399,400
442,200
442,200
442,200
16,597,100
8,686,300
2,075,800
168,250
119,400
312,250
230,000
2,000,000
3,000,000
36,000

สิ่งก่อสร้าง

23,878,000
2,075,800
2,075,800
2,075,800
-

70,985,800
-

1,910,300
-

19,738,400
829,900
829,900
168,250
119,400
312,250
230,000
-

-

-

-

-

-

-

87,000

87,000

-

-

-

-

-

-

180,400

180,400

-

-

-

-

-

-

49,000

49,000

-

-

-

-

-

-

78,200
100,000

78,200
100,000
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5,173,000

รวม

งบเงินอุดหนุน

ครุภัณฑ์

-

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามหน่วยงาน/โครงการ
หน่วย : บาท

งบบุคลากร
หน่วยงาน/โครงการ
6201000018 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
6202000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับปฐมวัย)
โรงเรียนประถมสาธิต
6203000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับประถมศึกษา)
โรงเรียนสาธิตมัธยม
6204000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับมัธยมศึกษา)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
6205000001 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6206000001 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย
6206000003 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
6206000004 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
6206000005 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์
6206000006 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น
6206000007 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม
6206000008 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
6206000010 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์
6206000011 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปกรรม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าจ่างชั่วคราว

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่า ต-ช-ว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

งบลงทุน
ครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

สิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รวม

-

-

-

250,000

250,000

-

-

-

634,200
634,200

-

634,200
634,200

-

-

-

-

1,631,900
1,631,900

-

1,631,900
1,631,900

-

-

-

-

-

4,521,800
4,521,800

-

4,521,800
4,521,800

-

1,167,700
1,167,700
108,000
121,017
159,200
73,400
52,800
94,200
87,791
144,310
30,800

-

1,438,600
1,438,600
-

-

-

1,122,900
1,122,900
9,205,350
9,205,350
-

1,122,900
1,122,900
11,811,650
11,811,650
108,000
121,017
159,200
73,400
52,800
94,200
87,791
144,310
30,800

-

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามหน่วยงาน/โครงการ
หน่วย : บาท

งบบุคลากร
หน่วยงาน/โครงการ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าจ่างชั่วคราว

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่า ต-ช-ว

งบลงทุน
ครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

สิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รวม

6206000012 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรประวัติศาสตร์
6206000021 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6206000028 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6206000034 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา(ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
6206000036 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
6206000037 โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์การเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล
6206000038 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6206000039 โครงการเสริมสร้างพลังอานาจผูส้ ูงอายุและเยาวชนเพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข
6206000040 โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนบ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
6206000041 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกระดาษและเชือกกล้วย ชุมชนบ้านลาว
6206000042 โครงการเสริมพลังเยาวชนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน
6206000043 โครงการสร้างจิตสานึกสิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่พลเมืองสาหรับเยาวชน
6206000044 โครงการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนบ้านลาว
เวียง
6206000045 โครงการรักษ์น้า รักษ์สงิ่ แวดล้อม รักษ์ชุมชนโดยการพัฒนาและจัดการผักตบชวาให้เป็นดินและปุ๋ย

-

-

29,980
37,463
212,739
16,000
-

-

-

-

6,000,000

29,980
37,463
212,739
16,000
6,000,000

-

-

-

1,438,600
-

-

-

425,000

1,438,600
425,000

-

-

-

-

-

-

1,300,000
50,000
180,250
75,900
100,000
357,700

1,300,000
50,000
180,250
75,900
100,000
357,700

-

-

-

-

-

-

182,650

182,650

6206000046 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบชี้นาตนเองของเยาวชน ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
เว็บแอพลิเคชั่น ในชุมชนบ้านลาว จ.อ่างทอง
6206000047 โครงการพัฒนาเยาวชนให้ใช้สอื่ ออนไลน์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาวเวียง
6206000048 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษและเชือกกล้วย ชุมชนบ้านลาว
6206000049 โครงการจัดการวางแผนทางการเงินและการสร้างภูมิคมุ้ กันความจนด้วยกฎหมายน่ารู้
6206000050 โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยนักเล่าเรื่องชุมชนบ้านลาวเพื่อความเป็นอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

-

-

-

-

-

-

150,000

150,000

-

-

-

-

-

-

62,250
100,000
100,000
121,600

62,250
100,000
100,000
121,600
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สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามหน่วยงาน/โครงการ
หน่วย : บาท

งบบุคลากร
หน่วยงาน/โครงการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
6207000001 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6207000005 โครงการเตรียมพี่เพื่อน้องสูก่ ารเรียนรู้ในศตวรรษที่่ 21
6207000008 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
6207000012 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษางานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภูมิภาคอาเซียนและศึกษาดูงานนอกสถานที่
6207000014 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6207000018 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานวิชาชีพสู่
มาตรฐานสากล
6207000019 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ
6207000021 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
6207000026 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผูป้ ระกอบการ
6207000031 โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ
6207000033 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
6207000037 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการแข่งขันตามศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6207000038 โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ
6207000039 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
6207000040 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
6207000046 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
6207000055 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
6207000057 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าจ่างชั่วคราว

ค่า ต-ช-ว

-

-

715,100
715,100
33,000
4,500
50,480
45,500

-

-

-

งบลงทุน

ค่า
สาธารณูปโภค

สิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

959,900
959,900
-

-

-

3,520,150
3,520,150
-

5,195,150
5,195,150
33,000
4,500
50,480
45,500

21,600
61,200

-

-

-

-

21,600
61,200

-

22,400
46,500
27,500
107,100

959,900
-

-

-

-

22,400
46,500
27,500
959,900
107,100

-

-

20,000
9,000
68,050
11,150
10,660
63,740

-

-

-

-

20,000
9,000
68,050
11,150
10,660
63,740

-

-

55,420

-

-

-

-

55,420
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ครุภัณฑ์

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามหน่วยงาน/โครงการ
หน่วย : บาท

งบบุคลากร
หน่วยงาน/โครงการ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าจ่างชั่วคราว

งบลงทุน

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่า ต-ช-ว

ครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

สิ่งก่อสร้าง

รวม

งบรายจ่ายอื่น

6207000058 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผูน้ าและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

-

-

57,300

-

-

-

-

57,300

6207000059 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP
6207000060 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม

-

-

-

-

-

-

3,297,300
222,850

3,297,300
222,850

-

-

2,312,100
2,312,100
103,000
45,000
113,800
20,000
22,000
77,000

1,687,800
1,687,800
1,687,800
-

5,228,600
5,228,600
-

-

5,471,700
5,471,700
1,000,000
-

14,700,200
14,700,200
1,687,800
103,000
45,000
113,800
1,000,000
20,000
22,000
77,000

-

-

48,000
31,000
37,000
70,000
41,000
66,000
281,350
21,000

-

-

-

-

48,000
31,000
37,000
70,000
41,000
66,000
281,350
21,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000004 โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
6208000005 โครงการจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000007 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001
6208000008 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000011 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000012 โครงการอบรมความรู้เกีย่ วกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
6208000013 โครงการการเขียนหนังสือ ตาราวิชาการเพื่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ
6208000016 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6208000019 โครงการบริการวิชาการให้ความรู้องค์ความรู้ทางด้านเกษตร
6208000022 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเคมี
6208000023 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
6208000025 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
6208000026 โครงการพัฒนานักศึกษาและการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ
6208000027 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้
6208000028 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2562
6208000030 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรจุลชีววิทยา
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สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามหน่วยงาน/โครงการ
หน่วย : บาท

งบบุคลากร
หน่วยงาน/โครงการ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าจ่างชั่วคราว

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่า ต-ช-ว

งบลงทุน
ครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

สิ่งก่อสร้าง

รวม

งบรายจ่ายอื่น

6208000034 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์
6208000036 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6208000038 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

-

-

43,000
106,000
26,000

-

-

-

-

43,000
106,000
26,000

6208000039 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000040 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์
6208000043 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6208000044 โครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
6208000048 โครงการสนับสนุนการทางานศูนย์สะเต็มศึกษา
6208000050 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
6208000051 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

-

-

200,000
116,900
400,100
224,120
20,000
24,870
36,960

-

-

-

-

200,000
116,900
400,100
224,120
20,000
24,870
36,960

6208000053 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบเกอรี่
6208000054 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช
6208000055 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
6208000057 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000058 โครงการ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัยและได้
มาตรฐานสาหรับผูบ้ ริโภค และหรือมาตรฐานผลืตภัณฑ์ชุมชน และนาไปสูก่ ารผลิตเชิงพาณิชย์
6208000059 โครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) ของผูส้ ูงอายุและผูป้ ่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) ในชุมชน
6208000060 โครงการ 3 R เพื่อพัฒนาท้องถิ่น นาไปสูห่ มู่บ้านสีเขียว
6208000061 โครงการ การจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชนอย่างยัง่ ยืน

-

-

24,000
114,000
-

-

5,228,600
-

-

400,000

5,228,600
24,000
114,000
400,000

-

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

-

-

-

-

-

-

100,000

100,000

-

-

-

-

-

-

400,000
300,000

400,000
300,000
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สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามหน่วยงาน/โครงการ
หน่วย : บาท

งบบุคลากร
หน่วยงาน/โครงการ
6208000062 โครงการ “การพัฒนาระบบหมุนเวียนและกรองน้าในบ่อซีเมนต์เลีย้ งปลาดุก โดยใช้พลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ ” บ้านคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
6208000063 โครงการโรงเรียนรักวิทย์
6208000064 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
6208000066 โครงการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดสูเ่ ชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมแบบฝังตัว
กับวิสาหกิจชุมชนกลุม่ เพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
6208000067 โครงการบูรณาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และหลักการเศรษฐนิเวศเพื่อสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อย่างยัง่ ยืน
สานักงานอธิการบดี
กองกลาง
6211000011 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์)
6211000012 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา
6211000016 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม)
6211000017 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่
6211000027 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
6211000032 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste community:OWC)
6211000033 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนและบริเวณรอบโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสูก่ าร
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Univesity)
กองนโยบายและแผน
6212000003 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
6212000009 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน
กองบริการการศึกษา
6213000001 โครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานกองบริการการศึกษา

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าจ่างชั่วคราว

งบลงทุน

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่า ต-ช-ว

ครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

สิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รวม

-

-

-

-

-

-

100,000

100,000

-

-

-

-

-

-

432,000
375,000
718,700

432,000
375,000
718,700

-

-

-

-

-

-

646,000

646,000

70,985,800
70,985,800
70,985,800
-

1,910,300
1,910,300
1,910,300
-

14,713,600
13,551,100
990,900
1,000,000
11,560,200
-

5,173,000
5,173,000

10,817,900
10,205,900
10,205,900
-

91,032,200
91,032,200
91,032,200
-

142,983,900
142,983,900
142,983,900
-

3,500,000
2,000,000
1,300,000
700,000

341,116,700
337,842,200
990,900
10,205,900
6,173,000
91,032,200
227,440,200
1,300,000
700,000

-

-

387,500
387,500
387,500
65,000

-

-

-

-

1,500,000
1,500,000
-

1,887,500
1,500,000
387,500
387,500
65,000
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5,173,000

-

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามหน่วยงาน/โครงการ
หน่วย : บาท

งบบุคลากร
หน่วยงาน/โครงการ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าจ่างชั่วคราว

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่า ต-ช-ว

6213000002 โครงการบริหารการกองบริการการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
6214000003 โครงการบริหารจัดการกิจการนักศึกษา
6214000006 โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจาหอพักนักศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6215000008 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)

-

-

322,500
387,500
387,500
-

6215000009 โครงการพัฒนาห้องสมุดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)
6215000011 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)

-

-

-

6215000022 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
6215000023 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
6216000009 โครงการส่งเสริมสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6216000021 โครงการส่งเสริมโรงเรียนผูส้ ูงอายุด้านภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" ตาบลหันสัง อาเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6216000022 โครงการปลูกจิตสานึกต้านยาเสพติด “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด ”
6216000023 โครงการธรรมะอารมณ์ดีสาหรับผูส้ ูงอายุในชุมชน
6216000024 โครงการนันทนาการสาหรับผูส้ ูงอายุ “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของผูส้ ูงอายุ ”
6216000025 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาน้องในชุมชน
6216000026 โครงการส่งเสริมโรงเรียนผูส้ ูงอายุด้านภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6216000027 โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ด้านการจัดทาแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

งบลงทุน
ครุภัณฑ์

สิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

612,000
612,000
6,544,000
6,544,000
-

-

-

5,900,000
5,900,000
3,000,000

322,500
999,500
387,500
612,000
12,444,000
12,444,000
3,000,000

-

6,544,000

-

-

2,600,000
-

2,600,000
6,544,000

-

-

-

-

1,486,000
1,486,000
1,486,000
-

200,000
100,000
4,630,000
4,630,000
50,000

200,000
100,000
6,116,000
6,116,000
1,486,000
50,000

-

-

-

-

-

-

150,000
150,000
150,000
150,000
50,000

150,000
150,000
150,000
150,000
50,000

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000
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-

-

-

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามหน่วยงาน/โครงการ
หน่วย : บาท

งบบุคลากร
หน่วยงาน/โครงการ
6216000028 โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน.ด้านการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
6216000029 โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ด้านการนาสือ่ ไปใช้ในการเรียนการสอน
6216000030 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริโดยประยุกต์ใช้ eDLTV/eDLIT ไปใช้ในการเรียน
การสอน
6216000031 โครงการประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาเยาวชน
6216000032 โครงการศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
6216000033 โครงการศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัติศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง)
6216000034 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
6216000035 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
6216000036 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
6216000037 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบสนองการบริการวิชาการตาม
ศาสตร์พระราชาสูก่ ารพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
6216000039 โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผูส้ ูงอายุด้านภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" บ้านคลองทราย ตาบล
คลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6216000040 โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผูส้ ูงอายุด้านภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" บ้านอบทม ตาบลยีล่ ้น
อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
6216000041 โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผูส้ ูงอายุด้านภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" ตาบลคลองวัว อาเภอ
เมือง จังหวัดอ่างทอง
6216000042 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "พืชสวนครัวสร้าง
รายได้"
6216000043 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "ผักพื้นบ้านสร้างอาชีพ"

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าจ่างชั่วคราว

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่า ต-ช-ว

งบลงทุน
ครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

สิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รวม

-

-

-

-

-

-

70,000
70,000
200,000

70,000
70,000
200,000

-

-

-

-

-

-

30,000
50,000
50,000
150,000
50,000

30,000
50,000
50,000
150,000
50,000

-

-

-

-

-

-

300,000

300,000

-

-

-

-

-

-

300,000

300,000

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

-

-

-

-

-

-

250,000

250,000

-

-

-

-

-

-

250,000

250,000
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สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามหน่วยงาน/โครงการ
หน่วย : บาท

งบบุคลากร
หน่วยงาน/โครงการ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าจ่างชั่วคราว

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่า ต-ช-ว

งบลงทุน
ครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

สิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รวม

6216000044 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง “ มะนาวสร้างรายได้”

-

-

-

-

-

-

250,000

250,000

6216000045 โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผูส้ ูงอายุ อาชีพผูส้ ูงอายุเพิ่มคุณค่าชีวิตยามชรา ต.บางนมโค อาเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6216000046 การส่งเสริมโรงเรียนผูส้ ูงอายุ อาชีพผูส้ ูงอายุเพิ่มคุณค่าชีวิตยามชรา ต.หันสัง
6216000047 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (ป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ )

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

-

-

-

-

-

-

50,000
75,000

50,000
75,000

6216000048 โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพสูต่ ลาดสากล
6216000049 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การผลิตตะเกียบจากไม้ไผ่
6216000050 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด(ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
6216000051 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหวายเพื่อเพิ่มศักยภาพสูต่ ลาดสากล
6216000052 โครงการ พัฒนาหัตถกรรมผักตบชวา ภูมิปัญญาแห่งหันสัง
6216000053 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (การป้องกันการเกิดเชื้อราใน
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา)
6216000054 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเพื่อเพิ่มศักยภาพสูต่ ลาดสากล
6216000055 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
6216000056 โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อเพิ่มศักยภาพสูต่ ลาดสากล
6216000057 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากกล้วย
6216000058 โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากหวายเพื่อเพิ่มศักยภาพสูต่ ลาดสากล
6216000059 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากหวาย
6216000060 โครงการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
6216000061 โครงการ การส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นักเก็ตจากปลา

-

-

-

-

-

-

100,000
150,000
100,000
100,000
80,000
75,000

100,000
150,000
100,000
100,000
80,000
75,000

-

-

-

-

-

-

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
250,000
80,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
250,000
80,000
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สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามหน่วยงาน/โครงการ
หน่วย : บาท

งบบุคลากร
หน่วยงาน/โครงการ
สถาบันอยุธยาศึกษา
สถาบันอยุธยาศึกษา
6217000003 โครงการสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
6217000004 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผูม้ ีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย
6217000006 โครงการสร้างห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา
6217000007 โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ประจาห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา
6217000008 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
6217000009 โครงการจัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ)
6217000010 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสูก่ ารพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
6217000013 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 - 2
6217000015 โครงการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6217000016 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน
6217000017 โครงการศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก
6217000018 โครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว
6217000019 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
6217000020 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1
6217000021 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2
6217000022 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
6217000023 โครงการลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าจ่างชั่วคราว

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่า ต-ช-ว

-

-

-

-

-

-
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งบลงทุน

-

ครุภัณฑ์

สิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

354,000
354,000
-

707,400
707,400
-

-

2,915,000
2,915,000
188,000
69,020

3,976,400
3,976,400
188,000
69,020

354,000
-

707,400
-

-

234,380
131,000
32,000
50,600
60,000
500,000
250,000
169,550
100,000
25,000
25,000
30,000
1,050,450

707,400
354,000
234,380
131,000
32,000
50,600
60,000
500,000
250,000
169,550
100,000
25,000
25,000
30,000
1,050,450

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. ชื่อโครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รหัสโครงการ 6200000002
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
KPI107 จานวนโครงการ/กิจกรรม (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ ทั้ ง 38 แห่ ง ได้ร่ว มกัน พัฒ นายุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพื่ อการ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมี เป้ าหมายหลั ก ในการให้ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (University Engagement for Sustainability) ประกอบด้วย
4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่
3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒ นาในเชิงพื้นที่
(Area Based) และเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิ ดแห่งศาสตร์พระราชา โดย
ในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งยังได้นาเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 มาเป็นกรอบในการกาหนดแนวทางการพัฒนาอีกมิติหนึ่งด้วย มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
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4. วัตถุประสงค์
เพื่อนาองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนาศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดาเนินงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 3 ชุมชน
1) บ้านพยอม หมู่ที่ 1 พยอม วังน้อย
2) บ้านลาไทร หมู่ที่ 7 ลาไทร วังน้อย
3) บ้านคลองทราย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 คลองจิก

บางปะอิน

จังหวัดอ่างทอง จานวน 2 ชุมชน
1) บ้านอบทม หมู่ที่ 5 - 9 ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ
2) บ้านลาว หมู่ที่ 1 เทวราช ไชโย
6. วิธีการดาเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1) ลงพื้นที่ประชาคม สารวจความต้องการของชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 พื้นที่ (ดาเนินการแล้วในปี 2561)
2) สรุปผลการลงพื้นที่ประชาคม (ดาเนินการแล้วในปี 2561)
3) ประสาน/วางแผนการดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วในปี 2561)
4) ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามโครงการที่วางแผนทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
– ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
- ด้านการผลิตและพัฒนาครู
– ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
– ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
5) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 442,200.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
2. จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนามูลค่า อย่างน้อย 1 ระดับ
3. จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
4. จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
5. เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน
สูงขึ้น
3. รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
4. นักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
5. บัณฑิตมีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ B2 (CEFR) ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุมชน
ผลิตภัณฑ์
โรงเรียน
โรงเรียน
คน

5
5
20
20
1,400

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ
ร้อยละ

10
60

ร้อยละ

20

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103206010155 1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

รายจ่ายอื่น
รายละเอียด : ค่าใช้จา่ ยโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 442200บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

442,200.00

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

442,200.00

0.00

รวม 442,200.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยนับ
ชุมชน

ปี 2561
ไตรมาสที่ 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
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)

5.00

5.00

5.00

5.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะครุศาสตร์ รหัสโครงการ 6201000001
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62405 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85),
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้องมีครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงานทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ
ทานุ บ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรม และอื่ น ๆ ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการของคณะครุ ศ าสตร์ และมองมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะครุศาสตร์มีความจาเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์/
จัดหาเพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและ
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจซึ่งสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะและความรู้จากการใช้
อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน
2) เพื่อให้การผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์มีคุณภาพสูงขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามารับบริการคณะครุศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 31/03/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,075,800.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ครุภัณฑ์พลศึกษา
2. ครุภัณฑ์ห้องสังเกตการณ์สอน
3. กล้องถ่ายรูป
4. เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ
5. กล้องวงจรปิด
6. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
7. เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู
8. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
เชิงเวลา
1. ร้อยละของจานวนรายการครุภัณฑ์ดาเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุด
ชุด
ตัว
ตัว
ชุด
ชุด
ตัว
ชุด

1
1
1
2
1
1
13
1

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101224010131 1. เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561ถึง31/03/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

101224010231 2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 31/03/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

101224010331 3. ครุภัณฑ์พลศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 36,000 บี
ทียู 13 เครื่องๆละ47000 = 611000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 611,000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

611,000.00

611,000.00

0.00

0.00

0.00

802,600.00

802,600.00

0.00

0.00

0.00

199,000.00

199,000.00

0.00

0.00

0.00

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู ราคา 47000
จานวน 13 ตัว รวมเป็นเงิน 611,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 611,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
ชุดๆละ 802600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 802,600 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ราคา 802600
จานวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 802,600.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 802,600.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์พลศึกษา 1 ชุดๆละ 199000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์พลศึกษา ราคา 199000 จานวน 1 รายการ
รวมเป็นเงิน 199,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 199,000.00 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101224010431 4. ครุภัณฑ์ห้องสังเกตการณ์สอน
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101224010531 5. กล้องถ่ายรูป
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101224010631 6. เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์ห้องสังเกตการณ์สอน 1 ชุดๆ
ละ 215000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 215,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์ห้องสังเกตการณ์สอน ราคา 215000
จานวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 215,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 215,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : กล้องถ่ายรูป 1 ชิ้นๆละ 45000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. กล้องถ่ายรูป ราคา 45000 จานวน 1 ชึ้น รวมเป็น
เงิน 45,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 45,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ จานวน 2
เครื่องๆละ 38500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น77000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ ราคา 38500 จานวน 2
รายการ รวมเป็นเงิน 77,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 77,000.00 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

215,000.00

215,000.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

77,000.00

77,000.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101224010731 7. กล้องวงจรปิด
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101224010831 8. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : กล้องวงจรปิด จานวน 1 ชุดๆละ
95000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. กล้องวงจรปิด ราคา 95000 จานวน 1 ชึ้น รวมเป็น
เงิน 95,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 95,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุดๆละ
31200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น31200 บาท

จานวนเงิน
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ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

95,000.00

95,000.00

0.00

0.00

0.00

31,200.00

31,200.00

0.00

0.00

0.00

รายการครุภัณฑ์
1. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ราคา 31200 จานวน 1
รายการ รวมเป็นเงิน 31,200.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 31,200.00 บาท
รวม 2,075,800.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

(ก.ค.62-ก.ย.62)

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู
2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3. ครุภัณฑ์พลศึกษา
4. ครุภัณฑ์ห้องสังเกตการณ์สอน
5. กล้องถ่ายรูป
6. เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ
7. กล้องวงจรปิด
8. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 13
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์พลศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ห้องสังเกตการณ์สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กล้องถ่ายรูป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กล้องวงจรปิด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการใช้บริการ

หน่วยนับ
เครื่อง
ร้อยละ
ชุด
ร้อยละ
ชุด
ร้อยละ
ชุด
ร้อยละ
ตัว
ร้อยละ
เครื่อง
ร้อยละ
ชุด
ร้อยละ
ชุด
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)

13.00
0.00
0.00
0.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
2.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00

0.00
85.00
1.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

34

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดรายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ลาดับ

รายการ

1

เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู

2

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

จานวน/หน่วย
นับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

13 เครื่อง

47,000

1 ชุด

802,600

รวมเงิน (บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น

611,000 มาตรฐานฯ
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน
- สามารถทาความเย็นได้ไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนด เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จทั้งชุดทั้งหน่วยส่ง
ความเย็น
- และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีแผ่นฟอกอากาศ ได้รับมาตรฐาน มอก. และฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5
- ชุดควบคุมแบบมีสาย คอมเพรสเซอร์ใช้ระบบไฟ 220 โวลต์
- รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี คอม ฯ 5 ปี
- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
802,600 มาตรฐานฯ
- โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
- จอรับภาพชนิดมิเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว
- คอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง
- โต๊ะสาหรับนักเรียน 15 ชุด
- เก้าอี้สาหรับนักเรียน 30 ชุด
- คอมพิวเตอร์สาหรับอาจารย์ 1 เครื่อง
- โต๊ะสาหรับอาจารย์ 1 ชุด
- เก้าอี้สาหรับอาจารย์ 1 ชุด
- เครื่องเสียง Power Amplifier 120 W 1 ชุด
- ลาโพงแบบแขวนผนัง 4 เครื่อง
- ชุด Access Point 1 ชุด
- ตู้เก็บเอกสาร 1 ตัว
- ไมโครโฟนแบบมีสาย 1 ชุด
-
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ลาดับ

รายการ

จานวน/หน่วย
นับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

3

ครุภัณฑ์พลศึกษา

1 ชุด

199,000

4

ครุภัณฑ์ห้องสังเกตการณ์สอน

1 ชุด

215,000

5

กล้องถ่ายรูป

1 เครื่อง

45,000

รวมเงิน (บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น

199,000 มาตรฐานฯ
- เสาตะกร้อแบบแข่งขัน 2 ชุด
- เสาแบดมินตันแข่งขัน 2 ชุด
- ตู้เอนกประสงค์เหล็ก 5 ชุด
- รถเข็นใส่บอล ตะแกรงเหล็ก 4 ชิ้น
- ตู้ลาโพงพร้อมไมค์ 4 ชุด
- เก้าอี้กรรมตัดสินแบดมินตัน 2 ชุด
215,000 มาตรฐานฯ
- กระจก One way 2 ด้าน 3X2 เมตร 2 ชุด
- ชุดเคาน์เตอร์ขนาด 250x30x20 2 ชุด
- ชุดกล้องวงจรปิด พร้อม NVR บันทึกภาพพร้อมเสียง 2 ชุด
- TV ขนาด 49 นิว้ 1 เครื่อง
- ชุดลาโพง พร้อม Volume Control 2 ชุด
- ชุด audio splitter 1 in 4 out 2 ชุด
- ชุดหูฟัง 8 ชุด
- งานติด Wall Paper และผ้าม่าน 1 งาน
- ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จานวน 8 ที่นงั่ 1 ชุด
- เก้าอี้นั่งสังเกตการณ์ 8 ตัว
- เก้าอี้นั่งสารอง 6 ตัว
- สตูพักคอย 6 ตัว
- เก้าอี้รับแขก ขนาด 3 ที่นั่ง 1 ตัว
45,000 มาตรฐานฯ
- เซ็นเซอร์ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล
ขนาด APS-C
- ระบบประมวลผล DIGIC 6
- ระบบโฟกัส Hybrid CMOS AF III มีระบบตรวจจับใบหน้าเมื่อใช้งาน Live View
- ISO 100-12800 ขยายได้เป็น 25600
- หน้าจอแบบบิดพับได้ขนาด 3 นิว้ ระบบสัมผัส
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง 5 ภาพต่อวินาที
- สามารถถ่ายวีดีโอแบบ Full HD
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ลาดับ

รายการ

6

เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ

7

8

จานวน/หน่วย
นับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

2 เครื่อง

38,500

กล้องวงจรปิด

1 ชุด

95,000

ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม

1 ชุด

31,200

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
รวมเงิน (บาท)
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
- รองรับการเชื่อมต่อผ่าน NFC และ Wi-Fi
- CS100 Connect Station Support
77,000 มาตรฐานฯ
- L12iD ELMO Visualiser/ Document Camera
- เซ็นเซอร์รับภาพ1/2.8 นิ้ว 3,400,000 พิกเซล
- อัตราการแสดงภาพ 30 ภาพ ต่อวินาที
- การขยายภาพ 12 เท่า ออพติคอล
- การบันทึกภาพ และนามาใช้ SD การ์ด/SDHC การ์ด/USB แฟลชไดรว์
- พื้นที่จับภาพสูงสุด 420 x 334 มม. (ขนาด A3 )
- สัญญาณภาพออก RGB1080p, 720p, SXGA, WXGA, XGA
- รีโมทคอนโทรล (พร้อมสายคล้อง)
- ไฟส่องสว่างด้านบนหลอดไฟ LED
- ช่องควบคุมภายนอกUSB 2.0, Mini-B receptacle
- รับประกัน 1 ปี
95,000 มาตรฐานฯ
- เครื่องบันทึกภาพ 1 เครือ่ ง
- รองรับกล้องสูงสุด 2 ล้านพิกเซล
- กล้องวงจรปิด 3.8 mm AHD Watashi # WAI13013 จานวน 16 ชุด
- 4 TB. SATA-III Western Purple (64MB.)
For CCTV 2 ลูก
- Watashi WAC006 Jack F-Type Female to BNC Male 32 อัน
- WATASHI WAC028 Jack Terminal Male 16 อัน
- Cable HDMI 1.4 ความยาวสาย 5 เมตร 1เส้น
- WATASH#WCP074 Cable 500M RG6/168 I Power Line 1 ลัง
อุปกรณ์สาหรับเก็บสาย 1ชุด
31,200 มาตรฐานฯ
- NTS สเตอริโอเพาเวอร์มิกเซอร์
- 12 โมโนอินพุท + เอ็ฟเฟ็กต์ / USB
- NTS PMX-1203 Stereo Power Mixer 6 Channel
- USB / SD card for MP3 input
- Build in 16 DSP effector
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ลาดับ

จานวน/หน่วย
นับ

รายการ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน (บาท)
-

รวม

2,075,800
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
3 band EQ with sweepable midrange on all channel input
1 Aux send per channel for external effect and monitoring
Dual 7 band EQ on stereo output
Dual 10 band level display main output
NTS ตู้ลาโพงขนาด 12 นิว้ 300 วัตต์
ตอบสนองความถี่ 55 Hz - 18 kHz มีทจี่ ับและล้อลากเคลื่อนย้ายได้สะดวก
NTS ไดนามิคไมโครโฟน พร้อมสายความยาว 5 เมตร
NTS ไมโครโฟนไร้สาย UHF ไมค์ถือคู่ พร้อมกระเป๋าอลูมิเนียม

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัสโครงการ 6201000002
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI305 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา (154 คน),
KPI310 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (1,086 คน)
KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
KPI315 ร้อยละการมีงานทาของบัณฑิตในระบบสหกิจศึกษา (ร้อยละ 50)
KPI316 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง (ร้อยละ 30)
KPI317 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

39

3. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดให้มี
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ นอกจากนั้ น
ส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา (สกอ.) ร่ว มกับ ส านัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุณ ภาพ
การศึกษา (สมศ.) ได้จัดทาองค์ป ระกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณ ภาพ ซึ่งการดาเนิน งาน
ประกันคุณภาพมีความจาเป็นที่หน่วยงานต้องมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะทาให้การประกันคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ ทาให้องค์กร หน่วยงานมีคุณภาพ นอกจากนั้น ศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด
ในการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันและความยั่งยืนของคณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์
สามารถสร้างผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างและจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิ ภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และนาไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มี
คุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคมรวมทั้งสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้คณะเป็น
ที่ยอมรับของสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการแข่งขันในปัจจุ บันซึ่งมีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งเกิดการเปิดประเทศของ
ประเทศไทย ทาให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีค วามจาเป็นต้องพัฒ นาศักยภาพของ
ตนเอง อย่างต่อเนื่องในมิติที่หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน การทาวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านภาษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวทาให้การจัดพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องดาเนิ นการอย่าง
เร่งด่วนและต่อเนื่อง คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ
บุคลากร คณะครุศาสตร์ สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทั้งนี้คณะครุศาสตร์
เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ในการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความสามารถ ในการแข่งขันและความยั่งยืน
ในที่สุด
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
2. เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรของคณะครุศาสตร์
4. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนความเข้าใจ ในกลไกและ
เกณฑ์การประกันคุณภาพ
5. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกันคุณภาพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์และบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย
6. วิธีการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประชุมและจัดสัมมนา จัดกิจกรรมตรวจประกันคุณภาพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
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8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 168,250.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย
2. การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพ
3. คนเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 1
2. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2
3. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 3
4. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 4

41

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง
คน

1
1
50

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

37
18
18
27

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101210010121 1. เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101210010221 2. การอบรมการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้กับบุคลากรคณะครุศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพะรนครศรีอยุธยา
101210010321 3. การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายในและกลไกการประกันคุณภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 30/09/2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1

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)

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเช่าเหมารถ 13500 บาท
ค่าที่พัก 17000 บาท
ค่าอาหาร 1750 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32250 บาท

32,250.00

32,250.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 39600 บาท
ค่าใช้สอย 24000 บาท
ค่าวัสดุ 26400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90000 บาท

90,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 27900 บาท
ค่าวัสดุ 18100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46000 บาท

46,000.00

0.00

0.00

0.00

46,000.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม 168,250.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
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13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
2. การอบรมการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ
บุคลากรคณะครุศาสตร์
3. การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คน
ร้อยละ
คน

20.00
85.00
50.00

0.00
0.00
50.00

0.00
0.00
50.00

0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

85.00
0.00

85.00
0.00

85.00
0.00

0.00
70.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

43

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาครูด้านศิลปวัฒนธรรม รหัสโครงการ 6201000003
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI305 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา (154 คน),
KPI310 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (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 ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี(พ.ศ. 2551-2565) พบว่ายุคปัจจุบันมีความต้องการคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ที่เด่นชัดและสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต
จากปั จ จั ย การเปลี่ ย นแปลง ท าให้ บั ณ ฑิ ต รุ่ น ใหม่ จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาขี ด ความสามารถในระดั บ สากล ซึ่ ง
ความสามารถในการคิดจะเป็นหัวใจสาคัญสาหรับบัณฑิตยุคใหม่ เช่น การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ
เป็นต้น นอกจากนี้ยังจาเป็นต้องมีทักษะหลายด้านเพื่อการดารงชีวิต สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ได้กาหนดให้บัณฑิตยุคใหม่ต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตยุคใหม่ คือ ต้องเป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่
ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับ
บริบททางสังคม มีทักษะการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ (Life & career skills) มีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม
ใหม่ (Learning and innovative skills) มีทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และการ
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เรียนรู้ ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ เช่น การมีจิต อาสา
การมี วินั ย ในตนเอง มี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคม ยึด มั่ น ในจรรยาบรรณวิช าชี พ ตลอดจนน้ อมน าปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นต้น และในความเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
2) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอัตลักษณ์คณะครุศาสตร์ด้านการ
มีจิตอาสา
3) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นา
4) เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมให้นักศึกษามีจิตสานึกด้านวัฒนธรรมไทย
5. กลุ่มเป้าหมาย
1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ทุกสาขาวิชา
2.อาจารย์และบุคลากร
6. วิธีการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมอบรม กิจกรรมศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะให้กับนักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 119,400.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาครูได้รับการพัฒนา
2. คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจ
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1
2. ไตรมาส 2
3. ไตรมาส 3
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน

830
60

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

3
93
3

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207010121 1. เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก
ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 ถึง 31/03/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207010221 2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 30/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207010321 3. ครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม
ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 ถึง 31/03/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207010421 4. จิตอาสาสานึกรักษ์อยุธยามรดกโลก
ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 ถึง 01/06/2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 3600 บาท
ค่าใช้สอย 25000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28600 บาท

28,600.00

0.00

28,600.00

0.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 12000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท

12,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 3600 บาท
ค่าใช้สอย 31200 บาท
ค่าวัสดุ 25500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60300 บาท

60,300.00

0.00

60,300.00

0.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 14500 บาท
ค่าวัสดุ 4000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18500 บาท

18,500.00

0.00

18,500.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม 119,400.00
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12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก
2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
3. ครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม
4. จิตอาสาสานึกรักษ์อยุธยามรดกโลก

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนคนเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการเข้าร่วม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนคนเข้าร่วม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

หน่วยนับ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
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
80.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00

250.00
85.00
80.00
85.00
300.00
85.00
200.00
85.00

0.00
0.00
80.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถของนักศึกษาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
รหัสโครงการ 6201000004
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI305 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา (154 คน)
KPI310 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (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 ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี(พ.ศ. 2551-2565) พบว่า ยุคปัจจุบันมีความต้องการคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่เด่นชัดและสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต
จากปั จ จั ย การเปลี่ ย นแปลง ท าให้ บั ณ ฑิ ต รุ่ น ใหม่ จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาขี ด ความสามารถในระดั บ สากล ซึ่ ง
ความสามารถในการคิดจะเป็นหัวใจสาคัญสาหรับบัณฑิตยุคใหม่ เช่น การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ
เป็นต้น นอกจากนี้ยังจาเป็นต้องมีทักษะหลายด้านเพื่อการดารงชีวิต สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ได้กาหนดให้บัณฑิตยุคใหม่ต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตยุคใหม่ คือ ต้องเป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่
ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ให้เหมาะสมกับ
บริบททางสังคม มีทักษะการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ (Life & career skills) มีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม
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ใหม่ (Learning and innovative skills) มีทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และการ
เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่ านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา
การมี วินั ย ในตนเอง มี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคม ยึด มั่ น ในจรรยาบรรณวิช าชี พ ตลอดจนน้ อมน าปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นต้น และในความเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด
2) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคมตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1- ชั้นปีที่ 5
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา การศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 312,250.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาครูได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจการอบรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 1
2. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2
3. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 3
4. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 4
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

800

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

32
37
16
15

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก
101207020121

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 14200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14200 บาท

14,200.00

14,200.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 2800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14400 บาท
ค่าวัสดุ 900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15300 บาท

15,300.00

15,300.00

0.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 01/12/2561

101207020221

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในยุคดิจิทัล
4.0
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 31/12/2561

101207020321

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดค่ายคณิตศาสตร์ที่พัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รหัส 12 หลัก
101207020421

ชือ่ กิจกรรมย่อย
4. เสริมสร้างความรู้ในหน่วยงานทางการศึกษาที่ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 13800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13800 บาท

13,800.00

13,800.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 1900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16300 บาท

16,300.00

16,300.00

0.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 10000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 6420 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6420 บาท

6,420.00

6,420.00

0.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 31/12/2561

101207020521

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิต
เพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษาบูรณาการให้สอด-คล้องกับ
การศึกษายุค 4.0
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 31/12/2561

101207020621

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภฏพระนครศรีอยุธยา
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สานรักสานสัมพันธ์น้อง
พี่การศึกษาพิเศษ
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 31/12/2561

101207020721

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207020821 8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 ถึง 31/03/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207020921 9. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพใน
การเป็นผู้นานันทนาการสาหรับครูพลศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 ถึง 31/03/2562

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 3000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10200 บาท

10,200.00

0.00

10,200.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 7700 บาท
ค่าวัสดุ 700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15600 บาท

15,600.00

0.00

15,600.00

0.00

0.00

15,500.00

0.00

15,500.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207021021 10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปิดโลกทัศน์ความเป็น ใช้สอย,วัสดุ
ครูประถมศึกษามืออาชีพ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 5520 บาท
ค่าวัสดุ 9980 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15500 บาท
01/01/2562 ถึง 31/03/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207021121 11. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษา-อังกฤษมุ่งสู่ความเป็นครูยุค
ไทยแลน 4.0

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 10800 บาท
ค่าวัสดุ 3800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14600 บาท

14,600.00

0.00

14,600.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 10000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 2800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 2800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 ถึง 31/03/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระศรีอยุธยา
101207021221 12. การจัดสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษ เรื่อง
“Changes and Chances in ELT Professionals”
ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 ถึง 31/03/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207021321 13. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีกับการ
จัดการเรียนรู้สาหรับครูประถมศึกษาในยุค 4.0
ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 ถึง 31/03/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207021421 14. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนวิชาสัมคมศึกษาบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้อง
กับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนและการจัดการความรู้
สาระสังคมศึกษา ให้สอดคล้องกับการศึกษายุค 4.0
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หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 ถึง 31/03/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207021521 15. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 5400 บาท
ค่าใช้สอย 4600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 10000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 ถึง 31/03/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207021621 16. เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สมัยใหม่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 ถึง 01/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207021721 17. ค่ายฝึกประสบการณ์ทางพลศึกษาในโรงเรียน
ตอบแทน,ใช้สอย
เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 2800 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
01/04/2562 ถึง 01/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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101207021821 18. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 ถึง 01/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207021921 19. ค่ายภาษาไทย
ระยะเวลาดาเนินการ
01/07/2562 ถึง 30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207022021 20. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาษาไทย
ระยะเวลาดาเนินการ
01/07/2562 ถึง 30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207022121 21. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ PLC

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 9980 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9980 บาท

9,980.00

0.00

0.00

9,980.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 6820 บาท
ค่าวัสดุ 1280 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15300 บาท

15,300.00

0.00

0.00

0.00

15,300.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 3600 บาท
ค่าใช้สอย 3190 บาท
ค่าวัสดุ 3210 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 10000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
01/07/2562 ถึงื 30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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101207022221 22. วัสดุพัฒนานักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2562 ถึง 30/09/2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 65050 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65050 บาท

จานวนเงิน
65,050.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

15,050.00

20,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

20,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

10,000.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม 312,250.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในยุคดิจิทัล 4.0
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดค่ายคณิต-ศาสตร์ที่พัฒนาทักษะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
4. เสริมสร้างความรู้ในหน่วยงานทางการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน

28.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม

ร้อยละ
คน

85.00
28.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม

ร้อยละ
คน

85.00
58.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้ารวม

ร้อยละ
คน

85.00
30.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
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5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตเพือ่ การเรียนรู้และการอยู่
ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษาบูรณาการให้สอด-คล้องกับการศึกษายุค 4.0
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สานรักสานสัมพันธ์น้องพี่การศึกษาพิเศษ
7. ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
9. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นานันทนาการ
สาหรับครูพลศึกษา
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปิดโลกทัศน์ความเป็นครูประถมศึกษามืออาชีพ
11. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมุ่งสู่ความเป็นครูยุคไทยแลน 4.0
12. การจัดสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษ เรื่อง “Changes and Chances in
ELT Professionals”
13. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้สาหรับครู
ประถมศึกษาในยุค 4.0
14. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาสัมคมศึกษาบูรณา
การเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนและการจัดการความรู้
สาระสังคมศึกษา ให้สอดคล้องกับการศึกษายุค 4.0

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

85.00
30.00
85.00
30.00
85.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
35.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าอบรม

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

0.00
0.00
0.00
0.00

85.00
23.00
85.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
26.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม

57

กิจกรรมย่อย

15. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสาหรับเด็กปฐมวัยใน
การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
16. เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
30.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
30.00

0.00
0.00

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
26.00

0.00
0.00

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

85.00
30.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
60.00
85.00
29.00
85.00
30.00

ร้อยละ
งาน
ร้อยละ

0.00
1.00
85.00

0.00
1.00
85.00

0.00
1.00
85.00

85.00
1.00
85.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
17. ค่ายฝึกประสบการณ์ทางพลศึกษาในโรงเรียนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
ความเป็นครูมืออาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
18. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตวามพึงพอใจ
19. ค่ายภาษาไทย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
20. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาษาไทย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
21. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ทาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ PLC
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
22. วัสดุพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ รหัสโครงการ 6201000008
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI319 จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม)
KPI321 จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ/กิจกรรม)
KPI324 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 30)
KPI326 จานวนบุคลากรของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น
(ไม่น้อยกว่า 2 คน)
KPI327 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 40)
KPI329 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50)
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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความ
ยั่งยืนของคณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์สามารถสร้ างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความ
ต้อ งการของตลาดแรงงานและนาไปสู่ การสร้างบั ณ ฑิ ต ที่ มี คุณ ภาพและมี คุณ ค่าต่อ สั งคม รวมทั้ งสามารถ
ให้ บ ริ การวิช าการแก่สั งคมได้อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ ท าให้ คณะมี ชื่อเสี ยงและเป็น ที่ยอมรับ ของสั งคมทั้ งใน
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ระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมาก
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแส
โลกาภิวัฒน์ซึ่งเกิดจากการเปิดประเทศของประเทศไทย ทาให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ
มีความจาเป็น ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องในมิติที่หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน การ
ทาวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวทาให้การจัดพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์
เป็ น สิ่ งที่ต้องดาเนิ น การอย่ างต่อเนื่ อง คณะครุศาสตร์จึงเห็ นสมควรจัดการพัฒ นาบุคลากรคณะครุศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้คณะครุศาสตร์เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการก้าวไปสู่
องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในที่สุด
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ตามศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ ตามสาย
การปฏิบัติงาน
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรคณะครุศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน เข้าร่วมสัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 230,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา/เข้าร่วมประชุมวิชาการ/นาเสนอผลงานทาง
วิชาการ/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา ฯลฯ
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนา/เข้าร่วมประชุมวิชาการ/ไปราชการ/
อบรม/สัมมนา ฯลฯ
3. อบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพ
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เชิงเวลา
1. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 1
2. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2
3. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 3
4. ร้อยละผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 4
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

65

คน

20

เรื่อง

1

ร้อยละ
ร้อยละ

60
60

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

11
30
30
29

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101211010121 1. พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 34400 บาท
ค่าใช้สอย 195600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 ถึง 30/09/2562

230,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

25,000.00

70,000.00

70,000.00

65,000.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม

230,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

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)

10.00
80.00

25.00
80.00

25.00
80.00

25.00
80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสาหรับนักเรียน
รหัสโครงการ 6201000010
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62205 โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสาหรับนักเรียน
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
KPI204 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 20)
KPI206 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นเป็น 30 โรงเรียน
KPI207 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................
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3. หลักการและเหตุผล
การอ่านออกเขียนได้เป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ และเป็น
บันไดขั้นแรกสู่การเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่จะมีสุขภาวะที่ดี เพราะทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
เป็นอีกทักษะที่มีความสาคัญสาหรับการดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งโรคที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้ 2 ใน 3 มาจาก
โรคที่เกิดจากพฤติกรรม โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงการมีชีวิตที่มีสุขภาวะ ทั้งการรู้เท่าทันสื่อสังคม
ออนไลน์ สุขภาวะทางเพศที่เหมาะสม แต่ในปัจจุบันยังมีนักเรียนที่มีปัญหาอ่ านไม่ออกและเขียนไม่ได้ซึ่งส่งผล
ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาวะอยู่อีกเป็นจานวนมาก จากผลการประเมิน PISA ปี 2015 พบว่านักเรียนไทยอายุ
15 ปี ร้อยละ 83 สอบตกวิชาการอ่านซึ่งถือเป็นปัญหาสาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤติคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ ดังนั้นแนวทางการแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ก็คือ การทาให้เด็กไทยทุกคนที่อยู่ในระบบการศึกษาเกิด
การพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ อันเป็นพื้นฐานและหัวใจสาคัญในการดาเนินชีวิต
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้หาแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาวะ เพื่อเป็นการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
และความรอบรู้ ท างสุ ข ภาวะให้ กั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารคื อ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ให้มีองค์ความรู้และแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ ที่จะส่งผลถึง
ความสามารถและทักษะของเด็กเมื่อเติบโตขึ้น อาทิ ความสามารถด้านการเรียนรู้ ความฉลาด/ความรอบรู้ทาง
สุขภาพ (Health literacy) จึ งได้จั ดทาโครงการพัฒ นาการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุ ขภาวะสาหรับ
นั ก เรี ย นเพื่ อเป็ น แนวทางการพั ฒ นาความสามารถด้ านภาษาและความรอบรู้ท างสุ ข ภาวะให้ กั บ นั กเรีย น
ระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่ โดยบูรณาการระหว่างโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และกลุ่มทางสังคม ตลอดจนการ
เสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายให้เกิดเป็นกลไกการทางานในพื้นที่ โดยให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงในการทากิจกรรมร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในพื้ นที่เป้าหมาย และเกิดการขยายผล
ไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมายให้มีคุณภาพ
2. เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาในการทางานในพื้นที่ ร่วมกับชุมชนและ
สถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย
5. กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง จานวน 20 โรงเรียน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

63

9. งบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมการอบรม (ครูและบุคลากรทางการศึกษา)
2. โรงเรียนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการอบรม
2. การนาไปใช้ประโยชน์
3. นักเรียนในโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงมีคะแนนสอนONETทุกรายวิชา
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1
2. ไตรมาส 2
3. ไตรมาส 3
4. ไตรมาส 4
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
โรงเรียน

1,000
20

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
50

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

16
34
37
13

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103211010152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อเด็กปฐมวัยให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 - 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103211010252 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนในยุคดิจิทัล
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 - 30/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103211010352 3. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะเต็มศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 - 31/12/2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทนวิทยากร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 8800 บาท
ค่าวัสดุ 9450 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32650 บาท

32,650.00

32,650.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 15400 บาท
ค่าวัสดุ 3000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32800 บาท

32,800.00

0.00

0.00

32,800.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 12000 บาท
ค่าวัสดุ 13600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40000 บาท

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103211010452 4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียน Logbook
(PLC) สาหรับครูภาษาไทย
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 - 30/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103211010552 5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การพัฒนาการสอนสังคม
ศึกษาและการผลิต “นวัตกรรมการศึกษา(Educational
Innovation )” สาหรับครูสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางสังคม
ศึกษา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 8800 บาท
ค่าวัสดุ 7000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30200 บาท

30,200.00

0.00

0.00

30,200.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 8800 บาท
ค่าวัสดุ 6800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 8800 บาท
ค่าวัสดุ 6000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29200 บาท

29,200.00

0.00

0.00

29,200.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 14400 บาท

34,000.00

0.00

0.00

34,000.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 - 31/03/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103211010652 6. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดค่ายคณิตศาสตร์เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 - 30/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103211010752 7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้และผลิตสื่อเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 - 30/06/2562

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

34,400.00

0.00

34,400.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 11850 บาท
ค่าวัสดุ 8000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34250 บาท

34,250.00

0.00

0.00

34,250.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 43200 บาท
ค่าใช้สอย 24000 บาท
ค่าวัสดุ 7600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74800 บาท

74,800.00

0.00

74,800.00

0.00

0.00

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ค่าวัสดุ 5200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103211010852 8. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21”
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 11000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าวัสดุ 9000 บาท
01/01/2562 - 31/03/2562
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34400 บาท
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103211010952 9. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ แบบ
ผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในยุค 4.0
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 - 30/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103211011052 10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณความเป็น
ครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการจิตต
ปัญญา
ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 - 31/03/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103211011152 11. พัฒนาความเป็นครูด้วยจิตตปัญญาและ
กระบวนการโค้ชเพื่อการสอนแบบ Active Learning
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 - 30/06/2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 9600 บาท
ค่าวัสดุ 3800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27800 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103211011252 12. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 9000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าใช้สอย 33750 บาท
01/04/2562 - 30/06/2562
ค่าวัสดุ 27250 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103211011352 13. กิจกรรมการประกวด แข่งขันทางวิชาการ
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าใช้สอย 86460 บาท
01/01/2562 - 31/03/2562
ค่าวัดสุ 52000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152460 บาท
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103211011452 14. ศูนย์ศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : วิทยากร 64800 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าใช้สอย 192000 บาท
01/01/2562 - 30/06/2562
ค่าวัสดุ 120640 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 377440 บาท
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

27,800.00

0.00

0.00

27,800.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

70,000.00

0.00

152,460.00

0.00 152,460.00

0.00

0.00

377,440.00

0.00 138,600.00

238,840.00

0.00

จานวนเงิน

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103211011552 15. ค่ายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุข
ภาวะของนักเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 - 30/09/2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 432000 บาท
ค่าใช้สอย 240000 บาท
ค่าวัสดุ 328000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1000000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

1,000,000.00 250,000.00 250,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

250,000.00 250,000.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม 2,000,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในยุคดิจิทัล
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะ
เต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียน Logbook (PLC) สาหรับครู
ภาษาไทย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ครั้ง

1

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

85
0

0
0

0
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

0
1

0
0

85
0

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

85
0

0
0

0
30200

0
0
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5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการ
ผลิต “นวัตกรรมการศึกษา(Educational Innovation )” สาหรับครู
สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
ทางสังคมศึกษา
6. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียน
7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้และผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ”
8. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21”
9. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
กิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาในยุค 4.0
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณความเป็นครูของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการจิตตปัญญา
11. พัฒนาความเป็นครูด้วยจิตตปัญญาและกระบวนการโค้ชเพื่อการ
สอนแบบ Active Learning
12. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

0
1

85
0

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

85
0

0
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

0
0

85
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

0
1

85
0

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

85
0

0
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

0
1

85
0

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

85
0

0
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ร้อยละ

0

0

85

0

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมจานวน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ครั้ง
ร้อยละ

0
0

0
0

1
85

0
0
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13. กิจกรรมการประกวด แข่งขันทางวิชาการ
14. ศูนย์ศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
15. ค่ายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของนักเรียน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

หน่วยนับ
ครั้ง
ร้อยละ
กิจกรรม
ร้อยละ
ครัง้
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
0
0
0
1
85

1
85
1
85
1
85

0
0
1
85
1
85

0
0
0
0
1
85

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รหัสโครงการ 6201000011
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62202 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
KPI204 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 20)
KPI206 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นเป็น 30 โรงเรียน, KPI207 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
(20 โรงเรียน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา
22 ระบุให้ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ และมาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้อง
เน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา การศึกษาเป็น ความจาเป็น สาหรับทุกคน และทุกคนต้องมีส่วนร่วมผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้
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ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพ ในสถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาไทย
ไม่สามารถปรับตัวได้ทันจึงต้องเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา (สานักงานปฏิรูปการศึกษา 2545 : 1 - 2) คุณภาพ
ทางการศึกษาของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูเป็นสาคัญที่ต้องพัฒนาครูและวางแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะของความเป็นครู ทั้งด้าน ความรู้
(Knowledge) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) ที่ซ่อนอยู่อันได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม
บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพอื่น และกลุ่มพฤติกรรมที่ถูกนามาใช้จะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ภาระงานที่ปฏิบัติในตาแหน่งนั้น ๆ (อนันต์ นามทองต้น 2554 : 66 - 67)คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพั ฒนาท้องถิ่น โดยพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร์ คือ
การผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา บริการวิชาการแก่
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูของครูด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการและเทคนิคการจัดการเรียน
การสอน
3) เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะของครูในยุค Education 4.0
4) เพื่อเสริมสร้างยกระดับสถานศึกษาในพื้นที่ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการสาหรับครูมืออาชีพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัด
ใกล้เคียง
6. วิธีการดาเนินงาน
พัฒ นาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จัดอบรมบริการวิชาการให้ ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานเพื่อนาความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม
และพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน

73

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนา
3. โรงเรียนเครือข่ายได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
4. หลักสูตรได้การพัฒนา
5. หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจการจัดอบรม
2. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1
2. ไตรมาส 2
3. ไตรมาส 3
4. ไตรมาส 4
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
ชั้นที่
โรงเรียน
หลักสูตร
หลักสูตร

1,000
5
70
10
1

ร้อยละ
ร้อยละ

85
80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

19
26
38
16

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103209010152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 - 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103209010252 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 - 30/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103209010352 3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูอ่ าชีพทางพลศึกษา ใน
ศตวรรษที่ 21

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 9600 บาท
ค่าวัสดุ 9400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26200 บาท

26,200.00

26,200.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 11000 บาท
ค่าวัสดุ 8000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33400 บาท

33,400.00

0.00

0.00

33,400.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 20000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 -30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103209010452 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลแนว ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
ใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 9600 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 - 30/06/2562

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
103209010552 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพือ่ พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ สู่ผลงานวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 - 30/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103209010652 6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 - 30/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103209010752 7. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดความความรู้เพื่อ
พัฒนาคณะครุศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2562 - 30/06/2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ค่าวัสดุ 6000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 9600 บาท
ค่าวัสดุ 6000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 30000 บาท
ค่าวัสดุ 12800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 10800 บาท
ค่าวัสดุ 9800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35000 บาท

35,000.00

0.00

16,900.00

18,100.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103209010852 8. การคัดกรองและการให้คาปรึกษาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2561 - 30/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103209010952 9. การพัฒนาทักษะความเป็นครูชีวิตนักศึกษา
หอพักคณะครุศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 - 30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103209011052 10. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นครูมีอาชีพ (ติวสอบบรรจุครู)
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 - 30/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103209011152 11. เสริมสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 - 31/12/2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยกร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 5500 บาท
ค่าวัสดุ 8000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27900 บาท

27,900.00

0.00

0.00

27,900.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 43200 บาท
ค่าใช้สอย 246000 บาท
ค่าวัสดุ 127800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417000 บาท

417,000.00

126,250.00

126,250.00

107,250.00

57,250.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 57600 บาท
ค่าใช้สอย 118800 บาท
ค่าวัสดุ 69600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 246000 บาท

246,000.00

0.00

0.00

246,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 21600 บาท
ค่าใช้สอย 48050 บาท
ค่าวัสดุ 7000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76650 บาท

76,650.00

76,650.00

0.00

0.00

0.00
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สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103209011252 12. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้
ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 - 30/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103209011352 13. การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 - 30/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103209011452 14. งานวันครุวิชาการ ครั้งที่ 7
ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 - 31/03/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103209011552 15. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐศาสตร์สาหรับ
ครูผู้สอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 - 31/03/2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 19800 บาท
ค่าใช้สอย 25960 บาท
ค่าวัสดุ 20500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66260 บาท

66,260.00

0.00

19,878.00

46,382.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 237600 บาท
ค่าใช้สอย 87000 บาท
ค่าวัสดุ 234400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 559000 บาท

559,000.00

55,900.00

167,700.00

335,400.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 10800 บาท
ค่าใช้สอย 135000 บาท
ค่าวัสดุ 51000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196800 บาท

196,800.00

0.00

196,800.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 4800 บาท
ค่าวัสดุ 10000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22000 บาท

22,000.00

0.00

22,000.00

0.00

0.00
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หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103209011652 16. พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ตามโมเดลครู 5 ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
ปี
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 147600 บาท
ค่าใช้สอย 313500 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าวัสดุ 221240 บาท
01/10/2561 - 30/09/2562
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 682340 บาท
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103209011752 17. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อ
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21”
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 - 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103209011852 18. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : Education 4.0
ถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่โบราณสถานในเมือง
มรดกโลกของไทย เพือ่ สร้างองค์ความรู้บูรณาการ
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

682,340.00

131,400.00

131,400.00

131,400.00

288,140.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 7200 บาท
ค่าวัสดุ 9400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31000 บาท

31,000.00

31,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 21600 บาท
ค่าใช้สอย 109200 บาท
ค่าวัสดุ 8000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 138800 บาท

138,800.00

69,400.00

69,400.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 - 31/03/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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103209011952 19. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 - 30/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103209012052 20. การประกวดการสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
01/07/2562 - 30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103209012152 21. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 - 30/09/2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 50000 บาท
ค่าวัสดุ 86650 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136650 บาท

136,650.00

60,000.00

0.00

76,650.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 27000 บาท
ค่าใช้สอย 18000 บาท
ค่าวัสดุ 45000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90000 บาท

90,000.00

0.00

0.00

0.00

90,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 36000 บาท
ค่าใช้สอย 49000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85000 บาท

85,000.00

0.00

36,000.00

18,000.00

31,000.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม 3,000,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในชุมชน
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพทางพลศึกษา ในศตวรรษที่
21
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลแนว
ใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพือ่ พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ สู่ผลงานวิชาการ
6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
7. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดความความรู้เพื่อพัฒนา
คณะครุศาสตร์
8. การคัดกรองและการให้คาปรึกษาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในชุมชน
9. การพัฒนาทักษะความเป็นครูชีวิตนักศึกษาหอพัก
คณะครุศาสตร์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ครั้ง

1

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรม

ร้อยละ
ครั้ง

85
0

0
0

0
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรมจานวน

ร้อยละ
คน

0
0

0
0

85
0

0
10

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

0
0

0
1

85
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

0
0

85
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

0
0

85
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

0
1

85
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

85
0

85
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0
1

0
1

85
1

0
1

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรม
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10. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ครูมีอาชีพ (ติวสอบบรรจุครู)
11. เสริมสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา
12. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้
13. การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
14. งานวันครุวิชาการ ครั้งที่ 7
15. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐศาสตร์สาหรับ
ครูผู้สอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21
16. พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ตามโมเดลครู 5 ปี
17. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อ
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21”
18. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : Education 4.0 ถอด
บทเรียนจากการลงพื้นที่โบราณสถานในเมืองมรดก
โลกของไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้บูรณาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

85
0

85
0

85
1

85
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

0
1

0
0

85
0

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

85
0

0
1

0
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมจานวน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

0
1
85
0
0
0

85
1
85
1
85
1

85
1
85
0
0
0

0
0
0
0
0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมจานวน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

0
1
85
1

85
1
85
0

0
1
85
0

0
1
85
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

85
1

0
1

0
0

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ร้อยละ

85

85

0

0
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ตัวชีว้ ดั (Indicators)

19. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา
20. การประกวดการสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
21. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมจานวน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมจานวน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมจานวน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
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)

1
85
0
0
0
0

0
0
0
0
1
85

1
85
0
0
1
85

0
0
1
85
1
85

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพสาหรับครู
ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 10 แห่ง รหัสโครงการ 6201000012
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
KPI204 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 20)
KPI206 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นเป็น 30 โรงเรียน
KPI207 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้กลไกการเคลื่อนไหวร่างกาย และสามารถปฏิบัติการเคลื่อนไหว
ร่างกายได้อย่างถูกต้อง จาเป็นต้องพัฒนาครูผู้สอน วิชาพลศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีทักษะการคิดเคราะห์ และการ
ออกแบบการเรียนการสอน และมีเทคนิคการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายได้ ดังนั้น จากการวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า
ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 มี ส าระการเรี ย นรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ การเคลื่ อ นไหว และการออกก าลั ง กาย
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ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ คือ สาระที่ 3 มาตรฐาน พ 3.1 ตัวชี้วัดที่ ป.4/1, ป.4/2, ป.5/1, ป.5/3, ป.5/4
ป.6/1 และ ป.6/2 นอกจากนั้ น มาตรฐาน พ 3.2 ตั ว ชี้ วัด ที่ ป.4/1, ป.4/2, ป.5/1, ป.6/1 และ ป.6/2
ตามลาดับ ซึ่งสอดสอดคล้องกับนโยบายกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีจุดเน้นต่อยอดการเรียนรู้ คือ
4H ประกอบด้วยด้านการพัฒ นาสมอง (Head) ด้านการพัฒ นาจิตใจ (Heart) ด้านการพัฒ นาทักษะปฏิบัติ
(Hand) และด้ านการพั ฒ นาสุ ข ภาพ (Health) ซึ่ งผู้ เรียนจะได้ ฝึ กทั ก ษะและเสริม สร้างคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ประการ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ ซึ่ง ถ้าครูผู้สอน หรือสถานศึกษา สามารถการบูรณาการกิจกรรมการรู้พล
ศึกษากับกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยฝึกทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานต่อการพัฒนาสมอง ตาม
แนวคิดการออกแบบการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนการเคลื่อนไหว โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้กลไก
การเคลื่ อนไหวในชั้น เรีย นสู่การเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้การเคลื่อนไหวนอกห้ องเรียนอย่างมี
ความสุข สนุกสนานจากการเล่นกีฬา ออกกาลังกายจนเป็นวิถีชีวิตสุขภาพของผู้เรียนได้อย่างยั่งยืน
4. วัตถุประสงค์
1.สามารถอธิบายหลักการ แนวคิดและวิธีการเคลื่อนไหวพื้นฐานต่อการพัฒนาสมองได้
2.สามารถอธิบายกระบวนการและขั้นตอนการเรียนรู้กลไกการเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์ได้
3.สามารถวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐานได้
4.สามารถอธิบายและสาธิตเทคนิคการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐานได้
5.สามารถบอกถึงความสาคัญ ประโยชน์และขั้นตอนวิธีการนากิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐานไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนพลศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 20 คน ในโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 36,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมการอบรม (ครู/บุคลากรทางการศึกษา)
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการอบรม
2. การนาไปใช้ประโยชน์
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1
2. ไตรมาส 2
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

20

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ
ร้อยละ

71
29

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103210010152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่
ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพสาหรับครูในพื้นที่ยุทธศาสตร์
10 แห่ง
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 - 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103210010252 2. ติดตามประเมินผล เรื่อง “การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่
ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพสาหรับครูในพื้นที่ยุทธศาสตร์
10 แห่ง

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 14400 บาท
ค่าใช้สอย 4800 บาท
ค่าวัสดุ 6400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25600 บาท

25,600.00

25,600.00

0.00

0.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 2400 บาท
ค่าวุสดุ 8000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10400 บาท

10,400.00

0.00

10,400.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 - 31/03/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน
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36,000.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน
สุขภาพสาหรับครูในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 10 แห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
2. ติดตามประเมินผล เรื่อง “การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครูที่ได้รับการติดตาม
สุขภาพสาหรับครูในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 10 แห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

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)

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ
คน

85.00
0.00

0.00
20.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาสาหรับ
นักศึกษาครู ครูพี่เลี้ยงและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน จ.สระแก้ว
รหัสโครงการ 6201000013
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
KPI204 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 20)
KPI206 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นเป็น 30 โรงเรียน
KPI207 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................
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3. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 8 (8) แห่ งพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กาหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยให้ต้องสืบสานโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมตามภารกิจนี้อย่าง
ต่อเนื่องและได้ผลดีเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องและต้องการให้ดาเนินโครงการต่อเนื่องไปเพื่อการปฏิบัติตาม
ภารกิจดังกล่าว คณะครุศาสตร์จึงจัดดาเนินงานตามโครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารีฯ อันได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณ ภาพการศึกษาในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน เพื่อช่วย
พัฒนาศักยภาพครูในด้านการจัดการศึกษาให้ทัดเทียมกับโรงเรียนทั่วๆ ไป การยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริด้านการส่งเสริม
คุณ ภาพการศึกษาในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 112
จังหวัดสระแก้ว โดยมีภ าระหน้ าที่ส าคัญ ในการพัฒ นาและยกระดับคุณ ภาพการศึกษาของโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนในหลายๆ กิจกรรม ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมสาคัญ คือ การสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการตามความ
ต้องการของโรงเรียนที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อไปฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา โดยมีการนิเทศก์ การ
ติดตามประเมิน ผล และการสั มมนาแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ทางศึกษาสู่ วิช าชีพ ครูอย่างต่อเนื่ องตลอดปี
การศึกษา
ดังนั้ น คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดโครงการพัฒ นากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์ สอนใน
สถานศึกษาสาหรับนักศึกษาครูและครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว ประจาปี
การศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้รับบริการนากระบวนการนิเทศจากอบรมเชิงปฏิ บัติการ ไปใช่ในสถานศึกษาสาหรับ
นักศึกษาครูและครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 และโรงเรียนตารวจตะเวน
ชายแดนประชารัฐ 1 ในรายวิชาต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาครูและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว
2) เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาสาหรับนักศึกษาครู ครูพี่
เลี้ยงและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว
3) เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ของ
โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) ผู้บริหาร ครูนิเทศก์สถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1
และโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนประชารัฐบารุง 1 ในจังหวัดสระแก้ว
2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5
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6. วิธีการดาเนินงาน
1) การขออนุมัติโครงการดาเนินงานโครงการ
2) การวางแผนการดาเนินงานโครงการ
3) การประสานงานติดต่อสถานที่ และกลุ่มเป้าหมาย
4) การดาเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนใน
สถานศึกษา”
5) การสรุปกิจกรรม จัดทารูปเล่มรายงาน และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเครือข่ายออนไลน์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 87,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนได้รับการสนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการณ์
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการอบรม
2. การนาไปใช้ประโยชน์
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1
2. ไตรมาส 2
3. ไตรมาส 3
4. ไตรมาส 5
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

โรงเรียน

2

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

20
30
40
10

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103210020152 1. พัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์
สอนในสถานศึกษาสาหรับนักศึกษาครู ครูพี่เลี้ยงและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน
จ.สระแก้ว
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 - 30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 43200 บาท
ค่าใช้สอย 33800 บาท
ค่าวัสดุ 10000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87000 บาท

87,000.00

รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

17,400.00

26,100.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

34,800.00

8,700.00

87,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนใน
สถานศึกษาสาหรับนักศึกษาครู ครูพี่เลี้ยงและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน จ.สระแก้ว

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

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)

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตารวจตะเวน
ชายแดนในจังหวัดสระแก้ว รหัสโครงการ 6201000014
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
KPI204 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 20)
KPI206 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นเป็น 30 โรงเรียน
KPI207 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................
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3. หลักการและเหตุผล
คณะครุ ศ าสตร์ เป็ น ศู น ย์ พั ฒ นาวิช าชี พ ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และสื บ สานโครงการอั น
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริ โดยมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังนัก ศึกษาให้มีจิตสาธารณะต่อชุมชนเป็นเสมือน
การวางรากฐานการดารงชีวิตให้เยาวชนเพื่อออกไปเป็นบัณฑิตครูที่ดีในอนาคต เพื่อจะได้มีความพร้อม ก่อน
ออกไปสู่โลกการทางานหรือแม้กระทั่งการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับการประกอบ
อาชีพนั้น นอกจากจาเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถความชานาญทางด้านวิชาการในการประกอบอาชีพแล้ว
จิตสาธารณะถือเป็นสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาควรมีและปฏิบัติเช่นกัน ดังนั้น ดาเนินงานตามโครงการพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ อันได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพครูในด้านการจัดการศึกษาให้ทัดเทียมกับโรงเรียนทั่วๆ ไป
และส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และมีทักษะชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเท่าเทียม
และเสมอภาคกันอย่างต่อเนื่องคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึง
ได้เร่งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “ค่ายอาสาวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒ นาครู” ในโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒ นาทักษะทางวิชาการ และสามารถ
บูรณาการไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ทางวิชาการด้านอ่านออก เขียนได้ และคิดคานวณ
2) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันทางสังคมระหว่างครูและนักเรียน
3) เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) ครู/บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
2) นักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 180,400.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. นักเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจ
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1
2. ไตรมาส 3

93

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน

30
140

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ

50
50

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103210030152 1. ค่าย “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การ ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
พัฒนาครูโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว”
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 43200 บาท
ค่าใช้สอย 32000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าวัสดุ 15000 บาท
01/10/2561 - 31/12/2561
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90200 บาท
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ที่ 1
103210030252 2. ค่าย “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การ ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
พัฒนาครูโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว”
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 43200 บาท
ค่าใช้สอย 32000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าวัสดุ 15000 บาท
01/04/2562 - 30/06/2562
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90200 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

90,200.00

0.00

0.00

0.00

90,200.00

0.00

0.00

90,200.00

0.00

รวม 180,400.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

90,200.00

สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนประชารัฐที่ 1

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

ไตรมาสที่ 1

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ค่าย “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครู
โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว”
2. ค่าย “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครู
โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ร้อยละ
ครั้ง

85.00
0.00

0.00
0.00

0.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว รหัสโครงการ 6201000015
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
KPI204 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 20)
KPI206 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นเป็น 30 โรงเรียน
KPI207 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................
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3. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 8 (8) แห่ งพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กาหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยให้ต้องสืบสานโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมตามภารกิจนี้อย่าง
ต่อเนื่องและได้ผลดีเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องและต้องการให้ดาเนินโครงการต่อเนื่องไปเพื่อการปฏิบัติตาม
ภารกิจดังกล่าว ดังนั้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาครูและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน
2) เพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน
3) เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน
5. กลุ่มเป้าหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 49,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจการอบรม
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 3
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

30

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103210040152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้สาหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดสระแก้ว
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 - 30/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มรภ.วไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์สระแก้ว)

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 21600 บาท
ค่าใช้สอย 15200 บาท
ค่าวัสดุ 12200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

49,000.00

รวม

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

49,000.00

0.00

49,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้สาหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจานวน

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาครู : ครูพันธุ์ใหม่ ก้าวไกลด้วยกิจกรรมชุมนุม
รหัสโครงการ 6201000016
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
KPI204 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 20)
KPI206 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นเป็น 30 โรงเรียน
KPI207 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................
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3. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอ ยุ ธ ยา มุ่ งการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริยธรรมนั ก ศึ กษา ก าร
เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพครู สังคมและการพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ได้เรียน
มาสู่ ชุ ม ชนเป้ า หมาย ที่ เหมาะสม รวมทั้ ง การสร้ า งโลกทั ศ น์ ก ว้ า งไกลสู่ ส ากล ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ ใ ห้ เกิ ด
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลขึ้นได้นั้ น ต้องมีมาตรการพัฒ นาแกนนานักศึ กษาที่มีคุณ ภาพและขยายผลสู่
มวลชนในกลุ่มเพื่อนและรุ่นน้องต่อไป
การจัดกิจกรรมชุมนุมมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา และเพื่อเสริมให้การจัดการเรียน
การสอนและการทากิจกรรมพัฒนานักศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทั้งด้านความรู้ การบวนการทางาน
กระบวนการคิ ด วิเคราะห์ อั น ส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ทั ก ษะการ
ดารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ และ
เพื่อเป็ น การบ่ มเพาะ กล่อมเกลา ปลู กฝังและปลุกจิตส านึก เพื่อให้ นักศึกษามีคุณ ธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถดารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โครงการพัฒ นาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา พัฒ นานักศึกษาครู : ครูพันธุ์ใหม่ ก้าวไกลด้วย
กิจกรรมชุมนุม เป็น โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการพัฒ นาคุณภาพนักศึกษา ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ เสวนา การพัฒ นาความรู้ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทั้งใน
สถานที่ แ ละนอกสถานที่ โดยมี ก ารน าเสนอโครงการเพื่ อ การพั ฒ นากิ จกรรมนั ก ศึ ก ษา ผ่ านการติ ด ตาม
ประเมิน ผลและรับ รองผลจนจบหลั กสู ตร โดยเฉพาะโครงการฝึ กอบรมพั ฒ นาความรู้ให้ กับ นั กศึกษา เป็ น
โครงการที่มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ให้แก่นักศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ นั กศึกษาสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ในการเข้าร่วมชุมนุม ไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา
และในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นได้
2) เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาครูทุกสาขาวิชา
3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุนม ได้สร้างสรรผลงานหรือนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกกิจกรรมชุมนุมที่ถนัดและสนใจอย่างมีเสรีภาพตามประชาธิปไตย
5) ปลูกฝังให้นักศึกษาเลือกกิจกรรมชุมนุมที่มีประโยชน์และสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทยสู่การยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต
6) ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมนุมอย่างสร้างสรรค์และ
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทากิจกรรมชุมนุม การลงพื้นที่
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 78,200.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจ
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1

101

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

300

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103210050152 1. พัฒนานักศึกษาครู : ครูพันธุ์ใหม่ ก้าวไกลด้วย
กิจกรรมชุมนุม
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 - 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่เป้าหมายยุทธศาสตร์

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 36000 บาท
ค่าวัสดุ 35000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78200 บาท

78,200.00

รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

78,200.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

78,200.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนานักศึกษาครู : ครูพันธุ์ใหม่ ก้าวไกลด้วยกิจกรรมชุมนุม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมจานวน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

หน่วยนับ
ครั้ง
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)

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ”
รหัสโครงการ 6201000017
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62107 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
KPI107 จานวนโครงการ/กิจกรรม (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า กลุ่มประชากรวัยนี้มีมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขั้นทั้ง
สองเพศโดยประชากรเพศชายเท่ากับ 69 ปี และอายุคาดเฉลี่ยเพศหญิง เท่ากับ 76 ปี ซึ่งสูงกว่าอายุขัยเฉลี่ย
ของประเทศทั้งเพศชายและหญิง (เพศชาย 69.9 ปีและเพศหญิง 76.6 ปี) จากข้อมูลข้างต้นนี้สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุของชาติ
คือ ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยผู้สูงอายุที่ มีคุณภาพ ซึ่งถือว่าเป็นวาระของชาติใน
การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
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4. วัตถุประสงค์
1. เตรียมความพร้อมและให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุ
2. เตรียมความพร้อมให้ประชาชนที่กาลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มเป้าหมาย ประชากรที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด
และท้องถิ่น เช่น อบต. อสม. และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
1. การนาไปใช้ประโยชน์
2. ความพึงพอใจในการอบรม
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 3
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

80

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก
103207010152

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ”
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 - 30/06/2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยาการ 33600 บาท
ค่าใช่สอย 35200 บาท
ค่าวัสดุ 31200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

100,000.00

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

100,000.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วัชรินทร์ เสมามอญ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูว่ ัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

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

80.00
85.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม รหัสโครงการ 6201000018
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI337 จานวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
(4 โครงการ)
KPI339 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ใน
การจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)
KPI340 มีระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ), KPI343
ร้อยละของจานวนนักวิจัยที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20)
KPI344 งบประมาณกองทุนวิจัยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2)
KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................
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3. หลักการและเหตุผล
การบริการวิชาการและการวิจัยเป็นพัธกิจหลักที่สาคัญของคณะครุศาสตร์ คณะจึงมอบหมายให้แต่ละ
สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์เสนอโครงการบริการวิชาการในศาสตร์สาขาวิชาของตนโดยมีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดอบรมบริการวิชาการให้กับ
ประชาชน ชุมชุน และสังคม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจของคณะ
4. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดอบรมบริการวิชาการให้กับประชาชน ชุมชุน และสังคม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจของ
คณะ
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. คนเข้าอบรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจ
2. การทาไปใช้ประโยชน์
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1
2. ไตรมาส 2
3. ไตรมาส 3
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

300

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

40
20
40

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103214010152 1. เรียนรู้ภาษาไทยอย่างสนุก
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 - 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103214010252 2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตและการใช้สื่อการ
เรียนรู้ตามแนว Active Learning
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 - 30/06/2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 - 30/06/2562

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 3600 บาท
ค่าใช้สอย 7200 บาท
ค่าวัสดุ 14200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 9600 บาท
ค่าวัสดุ 8200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103214010352 3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อเอนิเมชั่นเด็ก ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
ปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21”
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 9600 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าวัสดุ 8200 บาท
01/01/2562 - 31/03/2562
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103214010452 4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดค่ายคณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาผลลัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 9600 บาท
ค่าวัสดุ 8200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103214010552 5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อและกิจกรรม
การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ดว้ ยโปรแกรม
PowerPoint
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 - 30/06/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103214010652 6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่
ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพสาหรับครูในพื้นที่เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 - 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103214010752 7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้รูปแบบการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ในการจัดทา Logbook สาหรับ
ครูผู้สอน
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2562 - 30/06/2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 9600 บาท
ค่าวัสดุ 8200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 9600 บาท
ค่าวัสดุ 8200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 9600 บาท
ค่าใช้สอย 8200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103214010852 8. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกิจกรรมและการ
จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารใน"
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 - 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103214010952 9. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะเต็มศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561 - 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103214011052 10. การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิต
นวัตกรรมการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2562 - 31/03/2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 14400 บาท
ค่าวัสดุ 3400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 12000 บาท
ค่าวัสดุ 5800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท
ค่าใช้สอย 9600 บาท
ค่าวัสดุ 8200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม 250,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
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13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เรียนรู้ภาษาไทยอย่างสนุก
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ตามแนว
Active Learning
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อเอนิเมชั่นเด็กปฐมวัยในการ
จัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21”
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลลัม
ฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
มีปฏิสัมพันธ์ดว้ ยโปรแกรม PowerPoint
6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
สุขภาพสาหรับครูในพื้นที่เป้าหมาย
7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ในการจัดทา Logbook สาหรับครูผู้สอน
8. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกิจกรรมและการจัดค่าย
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารใน"
9. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะ
เต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม

คน
ร้อยละ
คน

60.00
85.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
40.00

0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

0.00
40.00

85.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
40.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
40.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม

ร้อยละ
คน

0.00
40.00

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม

ร้อยละ
คน

85.00
0.00

0.00
0.00

0.00
40.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม

ร้อยละ
คน

0.00
60.00

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม

ร้อยละ
คน

85.00
50.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมย่อย

10. การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิตนวัตกรรมการศึกษา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

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

40.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับปฐมวัย) รหัสโครงการ 6202000001
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62206 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิต/โครงการ : ผ.031 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI210 จานวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ (1,189 คน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ปี โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเป็น
การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และในปัจจุบันโรงเรียนเปิดกรเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย -ปฐมวัย 3
จานวน 8 ห้องเรียน โดยจัดแนวการสอนแบบเตรียมความพร้อม สอดแทรกนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงการ(Project Approach)การสอนแบบภาษาธรรมชาติ(Whole Language Approach)และ
ประยุกต์หลักการใช้ภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและในชีวิตประจาวันมากขึ้น
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
2) เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน
2) ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
3) ความพึงพอใจของผู้ปกครองทีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
6. วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2562
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 634,200.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่
2. จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
3. ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน
ระดับชั้น

223
223
4

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103101010142 1. กิจกรรมหลักที่ 1 งบเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการ วัสดุ
สอน
รายละเอียด : วัสดุ รายละเอียด : งบเงินอุดหนุน 1.
ค่าตอบแทน 2.ค่าใช้สอยและวัสดุ เช่น -ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
ระยะเวลาดาเนินการ
การจัดการเรียนการสอน -ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน -ค่า
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 381,800 บาท (สามแสนแปดหมื่น
สถานที่ดาเนินการ
หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
103101010244 2. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการจัด
เงินอุดหนุน
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2.1จัดซื้อหนังสือเรียน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน รายละเอียด : 1.จัดซื้อ
หนังสือเรียน สาหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย จานวน 222
ระยะเวลาดาเนินการ
คน คนละ 200 บาท
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,400 บาท (สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท
ถ้วน)
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์
103101010344 3. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการจัด
เงินอุดหนุน
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2.2จัดซื้อค่าวัสดุ/
รายละเอียด : วัสดุ/อุปกรณ์ รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน
อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน - ภาคเรียนที่ 2/2561
จานวน 223 คน คนละ 100 บาท เป็นเงิน 22,300
ระยะเวลาดาเนินการ
บาท -ภาคเรียนที่ 1/2562 จานวน 226 คน คนละ
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
100 บาท เป็นเงิน 22,600 บาท รวมเป็นจานวนเงิน
ทั้งิน
ส้ 44,900 บาท (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
สถานที่ดาเนินการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,900 บาท
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

381,800.00

134,000.00

125,000.00

122,800.00

0.00

44,400.00

0.00

0.00

44,400.00

0.00

44,900.00

22,300.00

0.00

22,600.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103101010444 4. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2.3 จัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์
103101010544 5. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2.4 การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน รายละเอียด: จัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน จานวน 222 คน คนละ 300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,600 บาท (หกหมื่นหกพันหกร้อย
บาทถ้วน)

66,600.00

0.00

0.00

66,600.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน รายละเอียด : 4.การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 96,500 บาท
4.1 กิจกรรมทัศนศึกษา จานวน 66,500 บาท
งบดาเนินงาน
-ค้าจ้างเหมารถบัส จานวน 2 คัน ๆ ละ 12,000 บาท
เป็นเงิน 24,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 165 คน 1 มื้อ ๆ ละ 60
บาท จานวน 9,900 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 165 คน 2 มื้อ ๆ ละ
35 บาท จานวน 11,550 บาท
-ค่าวัสดุ จานวน 21,050 บาท
รวมเป็นจานวนเงินค่าจัดกิจกรรมทัศนศึกษา จานวน
66,500 บาท
4.2 กิจกรรมทาบุญในวันพระ จานวน 30,000 บาท
งบดาเนินงาน
-ค่าวัสดุน้ามัน (รถบัส) จานวน 4 ครั้งๆละ 1,000 บาท
จานวน 4,000 บาท
-ค่าวัสดุน้ามัน (รถตู้) จานวน 2 ครั้งๆละ 400 บาท
จานวน 800 บาท
-ค่าชุดไทยธรรม จานวน 6 ครั้งๆละ 1,200 บาท จานวน

96,500.00

1,600.00

22,400.00

0.00

72,500.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

7,200 บาท
-ค่าวัสดุ 18,000 บาท
รวมเป็นเงินจานวน 30,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,500 บาท
รวม 634,200.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ อาจารย์ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมหลักที่ 1 งบเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน
2. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 2.1จัดซื้อหนังสือเรียน
3. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 2.2จัดซื้อค่าวัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน
4. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 2.3 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

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)

คน
ร้อยละ
คน

219.00
85.00
219.00

219.00
85.00
219.00

223.00
85.00
223.00

223.00
85.00
223.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่

คน

0.00

0.00

222.00

0.00

คน

219.00

219.00

223.00

223.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่

คน

223.00

0.00

226.00

0.00

คน

219.00

219.00

223.00

223.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ครั้ง

0.00

0.00

66600.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่
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กิจกรรมย่อย
5. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 2.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

หน่วยนับ

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)

คน

219.00

219.00

223.00

223.00

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนประถมสาธิต
2. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับประถมศึกษา) รหัสโครงการ 6203000001
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62206 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิต/โครงการ : ผ.031 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI210 จานวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ (1,189 คน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวเป็น
งบอุดหนุนให้นักเรียนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรี ยนและผู้ปกครองทุกคน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนที่เติบโตเป็นกาลังของชาติ โรงเรียนประถมสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เปิ ด การเรี ย นการสอนระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 จ านวน 12 ห้ อ งเรีย น ตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2548 จนถึงปั จจุบัน โรงเรียนจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิด
คานวณ การคิดพื้น ฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสั งคมและพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และทางสังคม
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนที่คงอยู่ได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการที่ได้รับ
สนับสนุน
2) เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน
3) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
4) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
5) เพื่อยกระดับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่และจานวนนักเรียนที่คงอยู่
2) จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
3) ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
6. วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,631,900.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
2. จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่
3. ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จา่ ยตามรายการที่
ได้รับการสนับสนุน
2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน
ระดับชั้น

423
423
6

ร้อยละ

100

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ
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11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
(ต.ค.61-ธ.ค.61) (ม.ค.62-มี.ค.62) (เม.ย.62-มิ.ย.62)
811,300.00
283,765.00
276,075.00
120,908.00

จานวนเงิน

103101020142 1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าเบีย้ เลี้ยงไปราชการ
ระยะเวลาดาเนินการ
2. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
3. ค่าทางด่วน
4. ค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
สถานที่ดาเนินการ
5. ค่าจ้างเหมา
โงเรียนประถมสาธิต
6. ค่าวัสดุสานักงาน
7. ค่าวัสดุกีฬา
8. ค่าวัสดุการเกษตร
9. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
10. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
11. ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา
12. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
13. ค่าวัสดุการศึกษา
14. ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่
15. ค่าถ่ายเอกสาร
16. ค่าวัสดุอื่นๆ
17. ค่าเข้าเล่มเอกสาร วารสาร คู่มือ หลักสูตร และ
รายงานต่างๆ ค่าวัสดุอื่นๆ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 811,300 บาท
103101020244 2. กิจกรรมที่ 2 ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน เรียนฟรี เงินอุดหนุน
15 ปี อย่างมีคุณภาพ
รายละเอียด : ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 295,200 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต
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295,200.00

0.00

295,200.00

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)
130,552.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103101020344 3. กิจกรรมที่ 3 ค่าอุปกรณ์การเรียน เรียนฟรี
15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต
103101020444 4. กิจกรรมที่ 4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
(ต.ค.61-ธ.ค.61) (ม.ค.62-มี.ค.62) (เม.ย.62-มิ.ย.62)
166,600.00
82,290.00
0.00
84,310.00

จานวนเงิน

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียน
ที่ 2/2561 = 82,290 บาท
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 =
84,310 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 166,600บาท

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)
0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ค่าเครื่องแบบนักเรียน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153800 บาท

153,800.00

0.00

0.00

153,800.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าวิทยากร จานวน
1 คน 3 ชม.ๆละ 600 บาท = 1,800 บาท
ค่าอาหารนักเรียน จานวน 69 คน จานวน 1 มื้อๆ
ละ 65 บาท = 4,485 บาท ค่าอาหารว่างนักเรียน
จานวน 69 คน จานวน 1 มือ้ ๆละ 30 บาท =
2,070 บาท รวมเป็นเงิน 8,355 บาท
2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ป.4-6 ค่า
วิทยากร จานวน 3 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท
= 5,400 บาท ค่าอาหารนักเรียน จานวน 199 คน
จานวน 4 มื้อๆ ละ 65 บาท = 51,740 บาท
ค่าอาหารว่างนักเรียน จานวน 199 คน จานวน 3
มื้อๆ ละ 30 บาท = 17,910 บาท รวมเป็นเงิน

205,000.00

123,515.00

81,485.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต
103101020544 5. กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

75,050 บาท
3. กิจกรรมทัศนศึกษา ค่าอาหารนักเรียน จานวน
422 คน จานวน 1 มื้อๆ ละ 65 บาท = 27,430
บาท ค่าอาหารว่างนักเรียน 422 คน จานวน 1
มื้อๆ ละ 30 บาท = 12,680 บาท รวมเป็นเงิน
40,110 บาท
4. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-5 ค่า
วิทยากร จานวน 3 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท
= 5,400 บาท ค่าอาหารนักเรียน จานวน 130 คน
จานวน 4 มื้อๆ ละ 65 บาท = 33,800 บาท
ค่าอาหารว่างนักเรียน จานวน 130 คน จานวน 3
มื้อๆ ละ 30 บาท = 11,700 บาท รวมเป็นเงิน
50,900 บาท
5. กิจกรรมค่าวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 ค่า
วิทยากร จานวน 3 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท
= 5,400 บาท ค่าอาหารนักเรียน จานวน 69 คน
จานวน 4 มื้อๆ ละ 65 บาท = 17,940 บาท
ค่าอาหารว่างนักเรียน จานวน 69 คน จานวน 3
มื้อๆ ละ 35 บาท = 7,245 บาท รวมเป็นเงิน
30,585 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,000 บาท
รวม 1,631,900.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการโรงเรียนประถมสาธิต
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
(ม.ค.62-มี.ค.62) (เม.ย.62-มิ.ย.62)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน

คน
ร้อยละ
คน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน

ร้อยละ
คน

85.00
422.00

85.00
422.00

85.00
423.00

85.00
423.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน

ร้อยละ
คน

85.00
422.00

85.00
422.00

85.00
423.00

85.00
423.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ
คน
ร้อยละ

85.00
422.00
85.00

85.00
422.00
85.00

85.00
423.00
85.00

85.00
423.00
85.00

กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
2. กิจกรรมที่ 2 ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน เรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ
3. กิจกรรมที่ 3 ค่าอุปกรณ์การเรียน เรียนฟรี 15 ปี อย่าง
มีคุณภาพ
4. กิจกรรมที่ 4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ
5. กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.6–มี.ค.62) (เม.ย.62 มิ.ย.62)
422.00
423.00
85.00
85.00
422.00
423.00

ปี 2561
ไตรมาส 1
(ต.ค.61–ธ.ค.61)
422.00
85.00
422.00

หน่วยนับ

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4
(ก.ค.62–ก.ย.62)
423.00
85.00
423.00

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม
2. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับมัธยมศึกษา) รหัสโครงการ 6204000001
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62206 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิต/โครงการ : ผ.031 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI210 จานวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ (1,189 คน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตมัธยมตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ
โรงเรี ย นจึ งได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ราชการเพื่ อ วางแผนการด าเนิ น งานของโรงเรีย นและติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารราชการของโรงเรียน
โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสาคัญกับการสร้าง
สวัสดิการพื้นฐานที่เท่าเทียมกันในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงโดยมีกลไกของมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ให้การสนับสนุน
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักเรียนเข้าใหม่และคงอยู่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
2) เพื่อผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามโครงการ
3) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
4) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
5) เพื่อยกระดับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
6) เพื่อในักเรียนจบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษตามระยะเวลาที่กาหนด
7) เพื่อให้นักเรียนสาเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายใระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่และจานวนนักเรียนที่คงอยู่
2) จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุตามโครงการ
3) ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
4) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรร้อยละ 100
6. วิธีการดาเนินงาน
บริหารจัดการการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น และจัดให้ครูได้รับการอบรมในแต่ละกลุ่มสาระวิชา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 4,521,800.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่
2. จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
3. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จา่ ยตามราบการที่
ได้รับการสนับสนุน
2. นักเรียนสาเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร
เชิงเวลา
1. นักเรียนสาเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กาหนด
2. นักเรียนสาเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบการศึกษา
3. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
ระดับชั้น
ระดับชั้น

735
6
6

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

ระดับชั้น
เดือน
ร้อยละ

2
12
90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103101030142 1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.เบี้ยเลี้ยงไปราชการ
2.ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.ค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
4.ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักไปราชการ
5.ค่าจ้างเหมา
6.ค่าตารา,วารสาร,คู่มือ,นวนิยาย,นิตยสารและ
หนังสือพิมพ์
7.ค่าวัสดุสานักงาน
8.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
9.ค่าวัสดุกีฬา
10.ค่าวัสดุการเกษตร
11.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
12.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
13.ค่าวัสดุการศึกษา
14.ค่าวัสดุซ่อมแซมและบารุงรักษาไฟฟ้าและประปา
15.ค่าวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์
16.ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่
17.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
18.ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่
19.ค่าถ่ายเอกสาร
20.ค่าเข้าเล่มเอกสาร วารสาร คู่มือ หลักสูตร และ
รายงานต่าง ๆ
21.วัสดุเวชภัณฑ์และยาห้องพยาบาล
22.ค่าล้างอัดภาพ
23.ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา
24.วัสดุอื่น ๆ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1533000 บาท
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จานวนเงิน
1,533,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1

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)

500,000.00

750,000.00

250,000.00

33,000.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103101030242 2. กิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนจ้างสอนอาจารย์พิเศษ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
103101030344 3. กิจกรรมที่ 3 ค่าอุปกรณ์การเรียน นโยบายเรียนฟรี
15 ปีอย่างมีคุณภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
103101030444 4. กิจกรรมที่ 4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน นโยบายเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
103101030544 5. กิจกรรมที่ 5 ค่าหนังสือเรียน นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1

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)

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนจ้างสอนอาจารย์พิเศษ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 958000 บาท

958,000.00

224,600.00

196,000.00

205,200.00

332,200.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ค่าอุปกรณ์การเรียน นโนยบายเรียนฟรี
15 ปีอย่างมีคุณภาพ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300200 บาท

300,200.00

123,620.00

0.00

176,580.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ค่าเครื่องแบบนักเรียน นโยบายเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

346,900.00

0.00

0.00

346,900.00

0.00

759,000.00

0.00

759,000.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 346900 บาท

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ค่าหนังสือเรียน นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 759000 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103101030644 6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
เงินอุดหนุน
รายละเอียด :
1.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุงรัตนโกสินทร์ ชั้น
ม.3 จานวน 105 คน ค่าอาหาร 1 มือ้ ๆละ 80 บาท/คน
รวม 8400 บาท ค่าเช่ารถบัส 1 วันๆละ 3 คันๆละ
10000 บาท รวม 30000 บาท รวมเงิน 38400 บาท
2. โครงการแหล่งเรียนรู้มรดกโลก ชั้น ม.6 จานวน 43
คน ค่าอาหาร 5 มื้อๆละ 80 บาท/คน รวม 17200 บาท
ค่าเช่ารถบัส 1 คันๆละ 12000 บาท 3 วัน รวม 36000
บาท รวมเงิน 53200 บาท
3. โครงการบูรพาศึกษา ชั้น ม.4 จานวน 107 คน
ค่าอาหาร 80 บาท/คน 5 มื้อ รวม 42800 บาท ค่าเช่า
รถบัส 2 คันๆละ 12000 บาท 3 วัน รวม 72000 บาท
รวมเงิน 114800 บาท
4. โครงการภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ชั้น ม.5
จานวน 67 คน ค่าอาหาร 80 บาท/คน 5 มื้อ รวม
26800 บาท ค่าเช่ารถบัส 1 คันๆละ 12000 บาท 3 วัน
รวม 36000 บาท รวมเงิน 62800 บาท
5. โครงการวันคริสมาส ชั้น ม.1 จานวน 117 คน
ค่าอาหาร 61 บาท/คน 1 มื้อ รวม 7137 บาท ค่า
วิทยากร 1 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 500 บาท รวม 2000
บาท รวมเงิน 9137 บาท
6. โครงการอบรมกฎหมาย ICT เบื้องต้น ชั้น ม.1
จานวน 130 คน ค่าอาหาร 1 มือ้ ๆละ 68 บาท รวม
8840 บาท ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 500 บาท
รวม 2000 บาท รวมเงิน 10840 บาท
7. โครงการค่ายลูกเสือ ม.3 จานวน 105 คน ค่าอาหาร
80 บาท/คน 4 มื้อ รวม 33600 บาท ค่าตั๋วรถไฟ 1068
บาท/คน รวม 112140 บาท รวมเงิน 145783 บาท
8. โครงการค่ายลูกเสือ ม.2 จานวน 130 คน ค่าอาหาร
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จานวนเงิน
624,700.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1

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)

278,337.00

346,363.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1

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)

80 บาท/คน 8 มื้อ รวม 83200 บาท ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 21 บาท/คน 6 มื้อ รวม 16380 บาท รวมเงิน
99580 บาท
9. โครงการค่ายลูกเสือ ม.1 จานวน 140 คน ค่าอาหาร
64 บาท/คน 8 มื้อ เป็นเงิน 71680 บาท ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 22 บาท/คน 6 มื้อ รวม 18480 บาท
รวมเงิน 90160 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 624700 บาท
รวม 4,521,800.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. กิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนจ้างสอนอาจารย์พิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3. กิจกรรมที่ 3 ค่าอุปกรณ์การเรียน นโยบายเรียนฟรี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
15 ปีอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4. กิจกรรมที่ 4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน นโยบายเรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
ครั้ง

638.00
85.00
638.00
85.00
1.00

638.00
85.00
638.00
85.00
0.00

735.00
85.00
735.00
85.00
1.00

735.00
85.00
735.00
85.00
0.00

ร้อยละ
ครั้ง

85.00
0.00

0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

5. กิจกรรมที่ 5 ค่าหนังสือเรียน นโยบายเรียนฟรี 15
ปีอย่างมีคุณภาพ
6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

0.00
5.00
85.00

85.00
4.00
85.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ รหัสโครงการ 6205000001
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62207 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
KPI204 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 20)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาพิเศษ สาหรับเด็กที่มีความบกพร่องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอย่างทั่วถึงโดยจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค
(ภาคกลาง) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2548 นั้นจากการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้
ดาเนินการกิจกรรมหลายอย่างในปีงบประมาณ 2561 สามารถเป็นศูนย์สาธิตให้นักศึกษาได้มีความรู้และเจตคติ
ที่ดีในการดูแล ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษและสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอนเด็กที่ มีความ
ต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษเล็งเห็นว่ากิจกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น
ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จึงได้ดาเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษที่
จะนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) เพื่อให้บุคลากรได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
2) เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆได้รับความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษมีเพิ่มมากขึ้น
3) เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีทักษะทางด้านการเรียนรู้และเข้าร่วมสังคมมากยิ่งขึ้น
4) เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนและการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
6. วิธีการดาเนินงาน
1) จัดทาโครงการงานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
2) จัดทาแผนการดาเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,122,900.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
2. จานวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ที่เข้ารับการพัฒนา
3. เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้านการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริหาร
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ
3. เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้านการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่าย ไตรมาส1
2. ร้อยละการเบิกจ่าย ไตรมาส 2
3. ร้อยละการเบิกจ่าย ไตรมาส 3
4. ร้อยละการเบิกจ่าย ไตรมาส 4
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

โครงการ
คน
ครั้ง

9
120
256

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80
80
80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

15
28
33
24

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก
103212010152

103212010252

ชือ่ กิจกรรมย่อย

1. การบริหารปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน
ใช้สอย
ห้องปฏิบัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์และปรับภูมิทัศน์
รายละเอียด : ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารภายใน
อาคาร
ภายนอก ห้องเรียนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ซ่อมบารุงแอร์
ประกันลิฟต์ ฯลฯ เป็นต้น
ระยะเวลาดาเนินการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่
30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. จัดซื้อวัสดุสานักงาน/วัสดุการเกษตร/วัสดุงาน
บ้านงานเรือน
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562

103212010352

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
3. ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษ A4 กระดาษสี
กระดาษหนังช้าง แฟ้ม ดินสอ ปากกา กาว หมึกปริ้น โต๊ะ
ลิ้นชัก ตู้ ดิน ดอกไม้ กระถาง ปุ้ย หิน ทราย ผงซักฟอก
น้ายาทาความสะอาดพื้น สเปย์ปรับอากาศฯลฯ

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1

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)

130,000.00

30,000.00

30,000.00

40,000.00

30,000.00

62,900.00

20,000.00

20,000.00

22,900.00

0.00

25,000.00

0.00

5,000.00

0.00

20,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,900 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ ค่าที่พัก /ค่าเช่ารถ /ค่า
เสื่อมรถ/ค่าเดินทาง/ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สาหรับการไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าวัสดุนามั
้ น - ค่าวัสดุ ของที่ระลึก ไวนิลกระดาษ แฟ้ม
หมึกพริ้นเตอร์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
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รหัส 12 หลัก
103212010452

ชือ่ กิจกรรมย่อย
4. อบรมบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการด้าน
การศึกษาพิเศษ
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562

103212010552

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้
สอย - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วัสดุ - จัดซื้อวัสดุ เช่น ซอง ปากกา สมุด กระดาษการ์ด
ป้าย ฯลฯ - ค่าถ่ายเอกสาร

สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,000 บาท

5. กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการเรียนการ
สอนและการฝึกทักษะสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ

ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทนวิทยากร

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1

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)

105,000.00

0.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

320,000.00

60,000.00

100,000.00

100,000.00

60,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
103212010652

6. วันเด็กสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและ
เด็กปกติ
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
-ค่าถ่ายเอกสาร
-แผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
-วัสดุการจัดงานวันเด็ก เช่น รางวัลแจกเด็ก ลูกโปร่ง
กระดาษสี สีโปสเตอร์ สีไม้ สีน้า เทปกาว ตุก๊ ตา ฯลฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
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รหัส 12 หลัก
103212010752

ชือ่ กิจกรรมย่อย
7. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายในชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

103212010852

8. พัฒนาคุณลักษณะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

103212010952

9. การอบรมให้คาปรึกษาและแนะนาการดูแล
เด็กที่มีความต้องการพิเศษให้กบั ผู้ปกครอง
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน
ค่าวัสดุ - จัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษ A4 กระดาษสี กระดาษ
หนังช้าง แฟ้ม ดินสอ ปากกา หมึกปริ้น ฯลฯ - ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ จัดซื้อวัสดุ เช่น หมึกปริ้น กระดาษ
100 ปอนด์ แฟ้ม กระดาษสี หนังสือแบบเรียนพัฒนาด้าน
การศึกษาพิเศษ อุปกรณ์ด้านการศึกษาพิเศษ โปรแกรม
สาหรับฝึกเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท วัสดุสื่อ
สาเร็จรูป ฯลฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน
ค่าวัสดุ
กระดาษสี กระดาษแข็ง สี ฟิวเจอร์บอร์ด ปากกา แฟ้ม ฯลฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
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จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1

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)

50,000.00

0.00

20,000.00

30,000.00

0.00

70,000.00

25,000.00

0.00

45,000.00

0.00

50,000.00

0.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

รหัส 12 หลัก
103212011052

ชือ่ กิจกรรมย่อย
10. การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางการ
เรียนรู้/ปัญหาพัฒนาการในชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

103212011152

11. คลินิกส่งเสริมและช่วยเหลือบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษในสถานศึกษา/ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1

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)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : -ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน
ค่าวัสดุ
- จัดซื้อวัสดุ เช่น ซอง ปากกา สมุด กระดาษการ์ด ป้าย ค่า
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
- จัดซื้อวัสดุ เช่น ซอง ปากกา สมุด กระดาษการ์ด กระดาษ
แข็ง และสื่อการต่างๆ
ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

60,000.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

50,000.00

0.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ทรง
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าวัสดุ
- จัดซื้อวัสดุ เช่น ซอง ปากกา สมุด กระดาษการ์ด ป้าย ค่า
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ

115,000.00

0.00

30,000.00

50,000.00

35,000.00

สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
103212011252

12. การพัฒนานวัตกรรม “เครื่องมือคัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ”
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,000 บาท
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รหัส 12 หลัก
103212011352

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

13. การจัดทาเอกสารเผยแพร่ด้านการศึกษา
พิเศษ
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562

จานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
- การจัดทาเอกสารเผยแพร่
- ค่าถ่ายเอกสาร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1

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

35,000.00

35,000.00

สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
รวม 1,122,900.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การบริหารปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์และปรับภูมิทัศน์
อาคาร
2. จัดซื้อวัสดุสานักงาน/วัสดุการเกษตร/วัสดุงานบ้าน
งานเรือน
3. ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน
4. อบรมบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษา
พิเศษ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการบริหารปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และปรับภูมิทัศน์อาคาร

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ในสานักงาน
และสิ่งอานวยความสะดวก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรมี
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาพิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริหาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดอบรมบริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ

ร้อยละ
ครั้ง

80.00
1.00

80.00
1.00

80.00
1.00

80.00
0.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

0.00

ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00
0.00

2.00
80.00
1.00

2.00
0.00
1.00

0.00
80.00
1.00
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5. กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน
และการฝึกทักษะสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
6. วันเด็กสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็ก
ปกติ
7. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย
ในชุมชน
8. พัฒนาคุณลักษณะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

9. การอบรมให้คาปรึกษาและแนะนาการดูแลเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษให้กบั ผู้ปกครอง
10. การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางการเรียนรู้/
ปัญหาพัฒนาการในชุมชน
11. คลินิกส่งเสริมและช่วยเหลือบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษในสถานศึกษา/ชุมชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู บุคลากรได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องและมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้านการ
เรียนรู้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริหาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริหาร

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

3.00

ร้อยละ
ครั้ง

80.00
0.00

80.00
1.00

80.00
0.00

80.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริหาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครู บุคลากรได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องและมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู บุคลากรได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องและมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้านการ
เรียนรู้และมีอุปกรณ์ในการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรมี
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

80.00
2.00

0.00
2.00

0.00
0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

2.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

2.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

2.00

2.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีความพึง
พอใจในการับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนามาก
ยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษาได้รับการ
พัฒนามากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษาได้รับการ
พัฒนา

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

0.00

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

80.00
2.00

80.00
3.00

0.00
3.00

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

80.00
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ตัวชีว้ ดั (Indicators)

12. การพัฒนานวัตกรรม “เครื่องมือคัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ”
13. การจัดทาเอกสารเผยแพร่ด้านการศึกษาพิเศษ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนานวัตกรรม “เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ”
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนานวัตกรรม “เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ”
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีจานวนเอกสารเผยแพร่ด้านการศึกษาพิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริหาร

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)

ครั้ง

0.00

2.00

2.00

2.00

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย
รหัสโครงการ 6206000001
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI310 จานวนผูส้ 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 ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทาโครงการสนับสนุนการเรียนการ
สอนส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาไทย ประจ าปี 2562 ตามหลั ก ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ที่ มุ่ งเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามสามารถรอบด้ า น ทั้ งในระดั บ สั งคมและท้ อ งถิ่ น
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่สังคมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความต้องการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
สาขาวิชาภาษาไทยจึงเล็งเห็นว่า ควรมีโครงการที่พัฒนาทักษะชีวิตให้นั กศึกษามีความสามารถดารงตนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ
2) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในดาเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 4 ชั้นปีการศึกษา
6. วิธีการดาเนินงาน
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 108,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ดาเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. ดาเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามตัวชี้วัด
เชิงเวลา
1. กิจกรรมสามารถดาเนินการได้ตามระยะเวลาทีก่ รรมหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

11

ร้อยละ
กิจกรรม

80
11

กิจกรรม

11

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207030121 1. กิจกรรมนาเสนอโครงการ / ผลงานในการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (สาหรับนักศึกษาปี 58) การเตรียม
ฝึกประสบการณ์)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
101207030221 2. กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย (สาหรับนักศึกษาปี
58) (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207030321 3. กิจกรรมนิเทศนักศึกษา (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207030421 4. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกงานและปัจฉิมนิเทศ (การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ)
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
-ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 6 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท
= 3,600 บาท)
- ค่าวัสดุ 1,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 1,800 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 3
ช.ม. ช.ม. ละ 600 บาท = 1,800 บาท)
- ค่าวัสดุ 3,200 บาท
(ค่าวัสดุ = 3,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 5,000 บาท
(ค่าเช่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ทางด่วน/บารุงรถ/
วัสดุ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : -ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 6 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท
= 3,600 บาท)
- ค่าวัสดุ 1,400 บาท
(ค่าวัสดุ = 1,400 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101207030521 5. กิจกรรมอบรมทักษะนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางภาษาไทย (สาหรับนักศึกษาปี 59) (การเตรียม
ฝึกประสบการณ์)
ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค. - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207030621 6. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน
(กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชา)

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 6 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท
= 3,600 บาท)
- ค่าวัสดุ 1,400 บาท
(ค่าวัสดุ = 1,400 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 4,800 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 8 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
= 4,800 บาท
ต.ค. - ธ.ค. 61
- ค่าใช้สอย 6,200 บาท
(ค่าเช่าพาหนะ/ค่าเบีย้ เลี้ยง/ค่าน้ามัน/ทางด่วน/
สถานที่ดาเนินการ
บารุงรถ = 6,200 บาท)
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-ค่าวัสดุ 3,000 บาท
(ค่าวัสดุ =3,000 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท
101207030721 7. กิจกรรมเก็บข้อมูลภาคสนามทางภาษาและวรรณกรรม ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
(กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชา)
รายละเอียด :
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 10 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท
เม.ย. - มิ.ย. 62
= 12,000 บาท)
- ค่าใช้สอย 7,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
(ค่าเช่าพาหนะ/ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/น้ามัน/
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ซ่อมบารุงรถ/ที่พัก/ทางด่วน = 7,000 บาท)
พระนครศรีอยุธยา
- ค่าวัสดุ 3,000 บาท
(ค่าวัสดุ = 3,000 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท
101207030821 8. กิจกรรมปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ตอบแทน,วัสดุ
สาขาวิชาภาษาไทย (กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาใน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 3,600 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

14,000.00

14,000.00

0.00

0.00

0.00

22,000.00

0.00

0.00

22,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

สาขาวิชา)
ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค. - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207030921 9. กิจกรรม “อ่านได้ความ เขียนได้เรื่อง ทั้งเรื่องกลอน
เรื่องสะท้อนจิตอาสา” (กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาใน
สาขาวิชา)
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207031021 10. กิจกรรมเสวนาเรื่องเล่ากรุงเก่า : เลอคุณค่ามรดกโลก
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207031121 11. กิจกรรมจัดวิทยากรบรรยายรายวิชา
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค 61 - มิ.ย 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท
= 3,600 บาท)
- ค่าวัสดุ 1,400 บาท
(ค่าวัสดุ = 1,400 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
18,000.00
รายละเอียด : งบประมาณ 18,000 บาท
- ค่าตอบแทน 14,400 บาท
(ค่าวิทยากร 3 คน คนละ 8 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท
= 14,400 บาท)
- ค่าวัสดุ 3,600 บาท
(ค่าวัสด = 3,600 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
13,200.00
รายละเอียด :
- ค่าตอบแทน 10,800 บาท
(ค่าวิทยากร 3 คน คนละ 6 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท
= 10,800 บาท)
- ค่าวัสดุ 2,400 บาท
(ค่าวัสดุ = 2,400 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13200 บาท
ตอบแทน
10,800.00
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 6 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท = 3,600
บาท)
- ค่าตอบแทน 7,200 บาท
(ค่าวิทยากร 12 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท = 7,200
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10800 บาท
รวม 108,000.00
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ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

18,000.00

0.00

0.00

0.00

13,200.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00

7,200.00

0.00

0.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมนาเสนอโครงการ / ผลงานในการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (สาหรับนักศึกษาปี 58) การเตรียมฝึก
ประสบการณ์)
2. กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย (สาหรับนักศึกษาปี 58)
(การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
3. กิจกรรมนิเทศนักศึกษา (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
4. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกงานและปัจฉิมนิเทศ (การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ)
5. กิจกรรมอบรมทักษะนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางภาษาไทย (สาหรับนักศึกษาปี 59) (การเตรียม
ฝึกประสบการณ์)
6. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน (กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชา)
7. กิจกรรมเก็บข้อมูลภาคสนามทางภาษาและวรรณกรรม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ

ร้อยละ
ครั้ง

80.00
0.00

0.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่ได้รับการฝึกประสบการวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน
ร้อยละ

0.00
0.00

30.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน

0.00

0.00

27.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

22.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดาเนินกิจกรรมสาเร็จตามวัตถุประสงค์

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

80.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

(กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชา)
8. กิจกรรมปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
สาขาวิชาภาษาไทย (กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาใน
สาขาวิชา)
9. กิจกรรม “อ่านได้ความ เขียนได้เรื่อง ทั้งเรื่องกลอนเรื่อง
สะท้อนจิตอาสา” (กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชา)
10. กิจกรรมเสวนาเรื่องเล่ากรุงเก่า : เลอคุณค่ามรดกโลก
11. กิจกรรมจัดวิทยากรบรรยายรายวิชา

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

0.00
0.00

80.00
0.00

0.00
1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

80.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

80.00
1.00
80.00
1.00
80.00

0.00
0.00
0.00
1.00
80.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
รหัสโครงการ 6206000003
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI310 จานวนผูส้ 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 ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณ ฑิตที่มีคุณ ภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบ
อาชีพ และทั ก ษะที่ จ ะต้ องใช้ ดารงชี วิตอยู่ ในสั งคมการที่ จะสร้างบั ณ ฑิ ตให้ เกิด ความรู้ทั ก ษะคุณ ธรรมและ
จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพ
ด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความ
พร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
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เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
จบการศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน
1) อบรม
2) สัมมนา
3) ศึกษาดูงาน
4) ฝึกประสบการวิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 121,017.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งใจการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ดาเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

8

ร้อยละ

80

กิจกรรม

8

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207040121 1. กิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจากพี่สู่น้อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207040221 2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพ
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207040321 3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียน
Resume และเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน
เป็นภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207040421 4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการนาเสนอข้อมูลและ
นาชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญเป็นภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริง
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 3,600 บาท
- ค่าวัสดุ
2,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5600 บาท

5,600.00

5,600.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร 12 ชม.ๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 7,200 บาท
- ค่าวัสดุ 2,500 บาท

9,700.00

9,700.00

0.00

0.00

0.00

12,200.00

12,200.00

0.00

0.00

0.00

22,800.00

22,800.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9700 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร 12 ชม. ๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 7,200 บาท
- ค่าวัสดุ 5,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12200 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าใช้สอย 9,000 บาท
- ค่าตอบแทน
(ค่าวิทยากร 15 ชมๆละ 600 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท)
- ค่าวัสดุ
4,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,800 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207040521 5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207040621 6. กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
101207040721 7. กิจกรรมอบรมทักษะการแปลอย่างมืออาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207040821 8. กิจกรรมเตรียมความพร้อม/ปรับพื้นฐานนักศึกษา
ใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค. - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207040921 9. กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 3,600 บาท
- ค่าวัสดุ
4,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7600 บาท

7,600.00

7,600.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็น
เงิน
3,600 บาท
- ค่าวัสดุ
4,000 บาท
- ค่าใช้สอย
ค่าเช่าพาหนะ/ค่าพาหนะ/ค่าน้ามัน/ค่าเบี้ยเลียง/ค่าทาง
ด่วน/ค่าอาหาร/อาหารว่าง /ค่าที่พกั
10,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17600 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร 12 ชม.ๆละ 600 บาท เป็น
เงิน
7,200 บาท
- ค่าวัสดุ
1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8200 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
- ค่าวัสดุ
2,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5600 บาท

17,600.00

0.00

17,600.00

0.00

0.00

8,200.00

8,200.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร 18 ชม.ๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 10,800 บาท
- ค่าวัสดุ
2,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,300 บาท

13,300.00

13,300.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101207041021 10. ค่ายภาษาอังกฤษ “พี่สอนน้อง นาความรู้สู่ชุมชน”
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

ตอบแทน,วัสดุ
18,417.00
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร 24 ชม.ๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 14,400 บาท
- ค่าวัสดุ
4,017 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,417 บาท
รวม 121,017.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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

18,417.00

0.00

0.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากพี่สู่น้อง
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียน Resume และเตรียม
ความพร้อมในการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ
4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการนาเสนอข้อมูลและนาชมสถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญเป็นภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง
5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

กิจกรรม
ร้อยละ
กิจกรรม

1.00
80.00
1.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม

80.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม

80.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม

80.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมย่อย
6. กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
7. กิจกรรมอบรมทักษะการแปลอย่างมืออาชีพ
8. กิจกรรมเตรียมความพร้อม/ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่
9. กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC
10. ค่ายภาษาอังกฤษ “พี่สอนน้อง นาความรู้สู่ชุมชน”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

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)

กิจกรรม
ร้อยละ
กิจกรรม
ร้อยละ
กิจกรรม
ร้อยละ

0.00
0.00
1.00
80.00
0.00
0.00

1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
80.00

ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

1.00
80.00
0.00
0.00

0.00
0.00
1.00
80.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
รหัสโครงการ 6206000004
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI310 จานวนผูส้ 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 ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณ ฑิตที่มีคุณ ภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทั กษะที่จาเป็นในการประกอบ
อาชีพ และทั ก ษะที่ จ ะต้ องใช้ ดารงชี วิตอยู่ ในสั งคมการที่ จะสร้างบั ณ ฑิ ตให้ เกิด ความรู้ทั ก ษะคุณ ธรรมและ
จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยั งกาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพ
ด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความ
พร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
2. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
จบการศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการวิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 159,200.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ดาเนินการโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสาขามีความพึ่งพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ
2. นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมได้เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนดไม่
น้อยกว่า
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

10

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207050121 1. กิจกรรมทาเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าใช้สอย 4,960 บาท
- ค่าจ้างทาเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 62 เล่มๆละ 80 บาท
เป็นเงิน 4,960 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4960 บาท

4,960.00

4,960.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 1,860 บาท
- ค่าอาหารว่าง 62 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน
1,860 บาท
ค่าตอบแทน 1,800 บาm
- ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชัว่ โมงๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน
1,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3660 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าใช้สอย 16,160 บาท
-ค่าน้ามัน/ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าทางด่วน/ค่าที่พัก/ค่าเบีย้
เลี้ยง เป็นเงิน
16,160 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16160 บาท

3,660.00

3,660.00

0.00

0.00

0.00

16,160.00

16,160.00

0.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207050221 2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207050321 3. กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการภาครัฐหรือ
โครงการพระราชดาริ
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207050421 4. กิจกรรมรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207050521 5. การวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 9,000 บาท
-ค่าอาหารว่าง 150 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท เป็นเงิน
9,000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

8,000.00

6,900.00

0.00

5,100.00

9,000.00

3,600.00

3,600.00

1,800.00

0.00

จานวนเงิน

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) 8,000 บาท
อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จานวน 2 คน
ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ 2 ครั้งๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) 6,900 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 2 ครั้งๆละ
3,450 บาท เป็นเงิน 6,900 บาท
ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) 5,100 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 2 ครั้งๆละ 150 หน้าๆละ 15 บาท เป็น
เงิน 4,500 บาท
-ค่าจ้างเข้าเล่ม 4 เล่มๆละ 150 บาท เป็นเงิน 600 บาท

101207050621 6. กิจกรรมบรรยายในรายวิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - มิ.ย. 62

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด :
ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) 3,600 บาท
นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

101207050721 7. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทางาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

101207050821 8. กิจกรรมการศึกษาดูงานการบริหารพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระราโชบาย/การบริหารจัดการภาครัฐ
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มิ.ย. 62

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) 3,600 บาท
นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) 1,800 บาท
นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน
1,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด :
ค่าใช้สอย 4,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง 50 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน
1,500 บาท
- ค่าจ้างจัดทาเอกสาร 50 ชุดๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500
บาท
ค่าตอบแทน 3,600 บาท
- ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7600 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : กิจกรรมการศึกษาดูงานการบริหารพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย/การบริหารจัดการภาครัฐ
งบประมาณ
31,520 บาท
ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) 15,760 บาท
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ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

7,600.00

0.00

7,600.00

0.00

0.00

31,520.00

0.00

15,760.00

15,760.00

0.00

จานวนเงิน

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

นักศึกษาชั้นปีที่1,2,3
ค่าใช้สอย
-ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน/ค่าทางด่วน/ค่าเบี้ยเลี้ยง 1
ครั้ง เป็นเงิน 13,960 บาท
ค่าตอบแทน 1,800 บาท
- ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
1,800 บาท
ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) 15,760 บาท
นักศึกษาชั้นปีที่1,2,3
ค่าใช้สอย
-ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน/ค่าทางด่วน/ค่าเบี้ยเลี้ยง 1
ครั้ง เป็นเงิน 13,960 บาท
ค่าตอบแทน 1,800 บาท
- ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
1,800 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31520 บาท
101207050921 9. กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 50 คน
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าใช้สอย 6,860 บาท
เม.ย. - มิ.ย. 62
-ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเช่ารถ/ค่าทางด่วน/ค่าน้ามัน 1
ครั้ง เป็นเงิน 5,360 บาท
สถานที่ดาเนินการ
-ค่าอาหารว่าง 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท เป็นเงิน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1,500 บาท
พระนครศรีอยุธยา
ค่าตอบแทน 900 บาท
- ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน
900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7760 บาท
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7,760.00

7,760.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207051021 10. กิจกรรมศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207051121 11. กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานทางรัฐประศาสน
ศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค. - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

101207051221 12. กิจกรรมเสวนาหลังฝึกงานและปัจจิมนิเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

24,320.00

0.00

0.00

24,320.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
12,200.00
รายละเอียด :
ค่าใช้สอย 10,400 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท
เป็นเงิน 4,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท เป็น
เงิน 6,400 บาท
ค่าตอบแทน 1,800 บาท
- ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน
1,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12200 บาท
ใช้สอย
13,020.00
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 13,020
บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 62 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท
เป็นเงิน 1,860 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน 62 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 6,200 บาท
-ค่าจ้างจัดทาเอกสาร 62 ชุดๆละ 80 บาท เป็นเงิน 4,960
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13020 บาท
รวม 159,200.00

0.00

0.00

0.00

12,200.00

0.00

0.00

13,020.00

0.00

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 24,320 บาท
-ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าทางด่วน/ค่าน้ามัน/ค่าที่พัก/ค่าเบีย้
เลี้ยง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24320 บาท
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จานวนเงิน

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมทาเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร์
2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน
3. กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการภาครัฐหรือโครงการ
พระราชดาริ
4. กิจกรรมรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์
5. การวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
6. กิจกรรมบรรยายในรายวิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์
7. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทางาน
8. กิจกรรมการศึกษาดูงานการบริหารพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย/การบริหารจัดการภาครัฐ
9. กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม
10. กิจกรรมศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายทางรัฐประศาสน
ศาสตร์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

80.00
62.00
80.00
40.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

80.00
150.00
80.00
1.00
80.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1.00
80.00
1.00
80.00
1.00
80.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
80.00
0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
0.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00
0.00
0.00

80.00
0.00
0.00
0.00

80.00
1.00
80.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00
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กิจกรรมย่อย
11. กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์
12. กิจกรรมเสวนาหลังฝึกงานและปัจจิมนิเทศ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
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

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
1.00
80.00

1.00
80.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์
รหัสโครงการ 6206000005
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI310 จานวนผูส้ 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 ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณ ฑิตที่มีคุณ ภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบ
อาชีพ และทั ก ษะที่ จ ะต้ องใช้ ดารงชี วิตอยู่ ในสั งคมการที่ จะสร้างบั ณ ฑิ ตให้ เกิด ความรู้ทั ก ษะคุณ ธรรมและ
จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกาลังศึกษาอยู่ในมหาวิ ทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพ
ด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความ
พร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
จบการศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 73,400.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดาเนินการโครงการกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไม่น้อยกว่า
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

99

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207060121 1. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207060221 2. กิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207060321 3. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207060421 4. กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค. - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207060521 5. กิจกรรมศึกษาดูงาน องค์กรวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ใช้สอย
รายละเอียด : งบประมาณ 5,000 บาท
- ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ามัน/ทางด่วน/ค่าเช่ารถ/
บารุงรถ = 5,000 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : งบประมาณ 7,600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 2 ท่าน ท่านละ 3 ชม. = 3,600 บาท)
-ค่าใช้สอย 4,000 บาท
(ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 4,000 )
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7600 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : งบประมาณ 6,480บาท
- ค่าวัสดุ 6,480 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6480 บาท

7,600.00

7,600.00

0.00

0.00

0.00

6,480.00

0.00

6,480.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : งบประมาณ 3,600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 2 ท่าน ท่านละ 3 ชม. = 3,600 บาท)

3,600.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00

10,760.00

3,960.00

6,800.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : งบประมาณ 10,760 บาท
- ค่าใช้สอย 3,000 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ต.ค. 61 - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

101207060621 6. กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฎิบัตกิ ารถ่ายภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
101207060721 7. กิจกรรมนิเทศปล่อยของ
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207060821 8. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ค่าใช้สอย (ค่าน้ามัน/ทางด่วน/บารุงรถ/ค่าเช่ารถ/ค่า
เบี้ยเลี้ยง = 3,960 บาท)
- ค่าใช้สอย วัสดุ 5,840 บาท
ค่าใช้สอย (ค่าน้ามัน/ทางด่วน/บารุงรถ/ค่าเช่ารถ/ค่า
เบี้ยเลี้ยงและวัสดุ = 6,800 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10760 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 6 ช.ม.= 3,600 บาท)
- ค่าใช้สอย วัสดุ 6960 บาท
ค่าน้ามัน/ทางด่วน/บารุงรถ/ค่าเช่ารถ/ค่าเบี้ยเลี้ยงและ
วัสดุ = 6,960 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10560 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวัสดุ 5,000 บาท
- ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 6 ช.ม.= 3,600 บาท)

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

10,560.00

10,560.00

0.00

0.00

0.00

8,600.00

8,600.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท=
3,600 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101207060921 9. จัดพิมพ์วารสารกรุงเก่า เรื่องเราอยุธยา

จานวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าใช้สอย 10,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207061021 10. กิจกรรมวิทยากรบรรยายรายวิชา

ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 7,200 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท=
7,200 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7200 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - มี.ค. 62

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

7,200.00

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม

73,400.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ อาจารย์ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. กิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
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หน่วยนับ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(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
80.00
1.00
80.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

กิจกรรมย่อย

4. กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์
5. กิจกรรมศึกษาดูงาน องค์กรวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์
6. กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฎิบัตกิ ารถ่ายภาพ
7. กิจกรรมนิเทศปล่อยของ
8. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
9. จัดพิมพ์วารสารกรุงเก่า เรื่องเราอยุธยา
10. กิจกรรมวิทยากรบรรยายรายวิชา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ได้วารสารกรุงเก่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
งาน
ครั้ง
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
1.00
80.00
1.00
80.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
80.00

80.00
0.00
0.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
80.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
80.00
1.00
1.00
0.00
0.00

0.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามทาแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น
รหัสโครงการ 6206000006
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI310 จานวนผูส้ 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 ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณ ฑิตที่มีคุณ ภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทั กษะที่จาเป็นในการประกอบ
อาชีพ และทั ก ษะที่ จ ะต้ องใช้ ดารงชี วิตอยู่ ในสั งคมการที่ จะสร้างบั ณ ฑิ ตให้ เกิด ความรู้ทั ก ษะคุณ ธรรมและ
จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยั งกาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพ
ด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความ
พร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบ
การศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกาาหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 52,800.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึ่งพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

155

คน
ร้อยละ

155
80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207070121 1. กิจกรรมวิทยากรบรรยายในรายวิชา
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207070221 2. กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษาการปกครองท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

101207070321 3. กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาการปกครองท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207070421 4. กิจกรรมสัมมนาโครงงานสหกิจศึกษาการปกครอง
ท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร 6 ชม. 3,600 บาท ไตรมาส
1
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3 ช.ม.= 3,600 บาท)
-ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 25 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30
บาท = 1,500 บาท
ค่าอาหาร จานวน 25 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท =
2,000 บาท
- ค่าวัสดุ = 5,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,100 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ามัน/ทางด่วน/ค่าพาหนะ/
ค่าเช่ารถ = 5,000 บาท)
- ค่าวัสดุ (ค่าถ่ายเอกสาร = 6,000 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท

12,100.00

12,100.00

0.00

0.00

0.00

11,000.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : งบประมาณ 14,700 บาท
- ค่าตอบแทน 7,200 บาท
ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 6 ช.ม. = 7,200 บาท

14,700.00

0.00

0.00

14,700.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
เม.ย. - มิ.ย. 62

สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207070521 5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค. - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207070621 6. กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม = 7,500 บาท (อาหารว่าง 100
คนๆละ 1 มื้อ มือ้ ละ 25 บาท = 2,500 บาท + อาหาร
กลางวัน 50 บาท = 5,000 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,700 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด :
ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 6,000 บาท (อาหารว่าง 25*2
มื้อ*60 = 3,000) (ค่าอาหารกลางวัน 60*50 บาท* 1 มื้อ
= 3,000 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : การอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 9 ชม. 5400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,400 บาท

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน
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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)

6,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

5,400.00

0.00

0.00

5,400.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

52,800.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมวิทยากรบรรยายในรายวิชา
2. กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษาการปกครองท้องถิ่น
3. กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาการปกครองท้องถิ่น
4. กิจกรรมสัมมนาโครงงานสหกิจศึกษาการปกครองท้องถิ่น
5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
6. กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
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)

1.00
80.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
80.00
0.00
0.00
1.00
80.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
80.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม
รหัสโครงการ 6206000007
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI310 จานวนผูส้ 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 ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณ ฑิตที่มีคุณ ภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบ
อาชีพ และทั ก ษะที่ จ ะต้ องใช้ ดารงชี วิตอยู่ ในสั งคมการที่ จะสร้างบั ณ ฑิ ตให้ เกิด ความรู้ทั ก ษะคุณ ธรรมและ
จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกาลังศึ กษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพ
ด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความ
พร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้ มากที่ สุ ดหลั กสู ตรการพั ฒ นาชุมชนและสั งคมได้เล็ งเห็ นความส าคั ญ
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ดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
จบการศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 94,200.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาจานวน
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดาเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไม่น้อยกว่า
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

14

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207080121 1. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนา
ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

19,800.00

19,800.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน = 3,600 บาท
(วิทยากร 2 คน คนละ 3 ชั่วโมง =3,600 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : - - ค่าตอบแทน 1200 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 1 ชัว่ โมง = 1200 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1200 บาท

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : -ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ ๓ ช.ม.= 3,600 บาท)
-ค่าวัสดุ 600 บาท

4,200.00

0.00

0.00

4,200.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : -ค่าตอบแทน = 18,000 บาท
(วิทยากร 5 คน คนละ 6 ชั่วโมง =18,000 บาท)
-ค่าวัสดุ = 1,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19800 บาท

สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207080221 2. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
พัฒนาชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207080321 3. กิจกรรมการเสริมสร้างจรรยาบรรณนักพัฒนาและ
พิธีไหว้ครูอาจารย์
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207080421 4. กิจกรรมจัดแข่งขันกีฬาพัฒนาชุมชนและสังคม
สัมพันธ์
ระยะเวลาดาเนินการ
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
เม.ย. - มิ.ย. 62

สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207080521 5. กิจกรรมจัดทาผลงานทางวิชาการของอาจารย์สาขา
การพัฒนาชุมชนและสังคม (เอกสารประกอบการเรียน
การสอน,ตารา,งานวิจัย)

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

(ค่าวัสดุ = 600 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4200 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : -ค่าใช้สอย 2400 บาท
(ค่าจัดจ้าง/วัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร = 2400 )
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2400 บาท

2,400.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 7200 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 6 ช.ม.= 7,200 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7200 บาท

7,200.00

0.00

0.00

7,200.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 7,200 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3 ช.ม.= 7,200 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7200 บาท

7,200.00

0.00

0.00

7,200.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค. - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207080621 6. กิจกรรมฝึกวิจัยชุมชนภาคสนาม สาหรับรุ่นพัฒนา
ชุมชน 2559 หมู่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
101207080721 7. กิจกรรมฝึกวิจัยชุมชนภาคสนามสาหรับรุ่นพัฒนา
ชุมชน ๒๕๕๙ หมู่ ๒
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

พระนครศรีอยุธยา
101207080821 8. กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม สาหรับรุ่น
พัฒนาชุมชน ๒๕๕๙ หมู่ ๑
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207080921 9. กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม สาหรับรุ่น
พัฒนาชุมชน ๒๕๕๙ หมู่ ๒
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207081021 10. ชุมชนศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 14,400 บาท
(ค่าวิทยากร 4 คน คนละ 6 ช.ม.= 14,400 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,400 บาท

14,400.00

0.00

14,400.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 14,400 บาท
(ค่าวิทยากร 4 คน คนละ 6 ช.ม.= 14,400 บาท)

14,400.00

0.00

14,400.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

2,400.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14400 บาท

ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 6,000 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 5 ช.ม.= 6000 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
101207081121 11. งานสืบสานแนวทางพระราชดาริ
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62

ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 2,400 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 2 ช.ม.= 2,400 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2400 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

สถานที่ดาเนินการ
ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
101207081221 12. กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักพัฒนาชุมชน
และสังคม
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207081321 13. จ้างอาจารย์พิเศษ
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 2400 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 2 ช.ม.= 2400 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2400 บาท

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 8400บาท
(45 ชั่วโมง ชัว่ โมงละ 200 บาท = 9,000 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9000 บาท

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.เอนก รักเงิน
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94,200.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ครั้ง
ร้อยละ

1.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
80.00

0.00
0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
80.00

0.00
0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า
6. กิจกรรมฝึกวิจัยชุมชนภาคสนาม สาหรับรุ่นพัฒนาชุมชน 2559 หมู่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า
7. กิจกรรมฝึกวิจัยชุมชนภาคสนามสาหรับรุ่นพัฒนาชุมชน 2559 หมู่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า
8. กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม สาหรับรุ่นพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
2559 หมู่ 1

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ครัง้

0.00

1.00

0.00

0.00

2. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
3. กิจกรรมการเสริมสร้างจรรยาบรรณนักพัฒนาและพิธีไหว้ครู
อาจารย์
4. กิจกรรมจัดแข่งขันกีฬาพัฒนาชุมชนและสังคมสัมพันธ์
5. กิจกรรมจัดทาผลงานทางวิชาการของอาจารย์สาขาการพัฒนา
ชุมชนและสังคม (เอกสารประกอบการเรียนการสอน,ตารา,งานวิจัย)
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กิจกรรมย่อย

9. กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม สาหรับรุ่นพัฒนาชุมชน
2559 หมู่ 2
10. ชุมชนศึกษา
11. งานสืบสานแนวทางพระราชดาริ
12. กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักพัฒนาชุมชนและสังคม
13. จ้างอาจารย์พิเศษ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

1.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
80.00

0.00
0.00

ครั้ง
ร้อยละ

1.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

1.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
รหัสโครงการ 6206000008
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI310 จานวนผูส้ 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 ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณ ฑิตที่มีคุณ ภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบ
อาชีพ และทั ก ษะที่ จ ะต้ องใช้ ดารงชี วิตอยู่ ในสั งคมการที่ จะสร้างบั ณ ฑิ ตให้ เกิด ความรู้ทั ก ษะคุณ ธรรมและ
จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกาลังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพ
ด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความ
พร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
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เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบ
การศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 87,791.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นได้รบั การพัฒนา
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดาเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

168

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207090121 1. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207090221 2. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207090321 3. กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกและหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207090421 4. กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม
สาหรับการทางาน

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- วิทยากร 6 ช.ม.ๆละ 600 บ. รวม 3,600 บ.
ค่าใช้สอย
- ค่าน้ามันรถ /บารุงรถ/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเช่ารถ/ค่าทางด่วน 1
ครั้ง รวม 2,500 บ.
ค่าวัสดุ รวม 1,580 บ.
ยอดรวม 7,680 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7680 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะ/ค่าน้ามัน/ค่าเช่ารถ/ค่าเบีย้ เลี้ยง/ค่าทางด่วน/
ค่าบารุงรถ เป็นเงิน 9,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,600 บาท

7,680.00

7,680.00

0.00

0.00

0.00

9,600.00

0.00

4,800.00

2,400.00

2,400.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกและหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ค่าตอบแทน
- วิทยากร 6 ช.ม.ๆละ 600 บ. รวม 3,600 บ.
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร 32 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บ. รวม 1,600 บ.
- ค่าอาหารว่าง 32 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บ. รวม 800 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- วิทยากร 6 ช.ม.ๆละ 600 บ. รวม 3,600 บ.

6,000.00

0.00

4,200.00

1,800.00

0.00

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61

สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207090521 5. กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานน.ศ.สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น
ชั้นปีที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค. - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207090621 6. กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207090721 7. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

ตอบแทน
รายละเอียด : อบรมปรับพื้นฐานน.ศ.สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น
ชั้นปีที่ 1
ค่าตอบแทน
- วิทยากร 3 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บ.
รวม 10,800 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
ค่าตอบแทน
- วิทยากร 2 ช.ม.ๆละ 1,200 บ. รวม 2,400 บ.
ค่าวัสดุ รวม 4,000 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,400 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- วิทยากร 5 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บ.
รวม 18,000 บ.
ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะ/ค่าน้ามัน/ค่าเช่ารถ/ค่าทางด่วน/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่า
บารุงรถ 1 ครั้ง รวม 12,911 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,911 บาท
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10,800.00

0.00

0.00

0.00

10,800.00

6,400.00

0.00

0.00

6,400.00

0.00

30,911.00

0.00

30,911.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207090821 8. กิจกรรมจัดวิทยากรบรรยายรายวิชา
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
1. วิชามัคคุเทศก์ 3 ช.ม.x600 บ. = 1,800 บ.
2. วิชาITญีป่ ุ่น 2 ช.ม.x400 บ. = 800 บ.
3. วิชาการสอน 9 ช.ม.x400 บ. = 3,600 บ.
4. วิชาสื่อสารองค์กร 3 ช.ม.x600 บ. = 1,800 บ.
5. วิชาญี่ปุ่นปัจจุบัน 3 ช.ม.x1,200 บ. = 3,600 บ.
6. วิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 ช.ม.x600 บ. = 1,200 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,800 บาท

12,800.00

รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

6,200.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

6,600.00

0.00

87,791.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ อาจารย์ศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสาหรับการทางาน
5. กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานน.ศ.สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่นชั้นปีที่ 1

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
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หน่วยนับ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(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
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
80.00
0.00
0.00

0.00
0.00
1.00
80.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
1.00
80.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
80.00

กิจกรรมย่อย
6. กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
7. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
8. กิจกรรมจัดวิทยากรบรรยายรายวิชา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
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
3.00
80.00

0.00
0.00
1.00
80.00
0.00
0.00

1.00
80.00
0.00
0.00
3.00
80.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์
รหัสโครงการ 6206000010
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI310 จานวนผูส้ 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 ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณ ฑิตที่มีคุณ ภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบ
อาชีพ และทั ก ษะที่ จ ะต้ องใช้ ดารงชี วิตอยู่ ในสั งคมการที่ จะสร้างบั ณ ฑิ ตให้ เกิด ความรู้ทั ก ษะคุณ ธรรมและ
จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกาลังศึก ษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพ
ด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความ
พร้อมด้านต่างๆก่ อนจบการศึกษาให้ มากที่สุ ดหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้
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เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบ
การศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 144,310.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจานวน
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดาเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไม่น้อยกว่า
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

139

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207100121 1. กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207100221 2. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

101207100321 3. กิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207100421 4. กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
นศ.ชั้นปี 2

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
2 คน คนละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท = 3,600
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 35 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท =
1,050
ค่าวัสดุ 1,400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6050 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
2 คน คนละ 3 ชมๆละ 600 บาท 3,600
ค่าใช้สอย 5,600 บาท
-อาหารกลางวัน 35 คนๆละ 1 มือ้ ๆละ 100 บาท =
3,500 บาท
-อาหารว่างเครื่องดื่ม 35 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท =
2,100 บาท
ค่าวัสดุ 2,100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,300 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
2 คน คนละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท = 3,600 บาท
ค่าใช้สอย
ค่าเช่ารถ/ค่าพาหนะ/ค่าบารุงรถ/ค่าทางด่วน/ค่าเบี้ย
เลี้ยง 6,220 บาท
ค่าวัสดุ 2,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,220 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บาท เป็นเงิน
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

6,050.00

0.00

6,050.00

0.00

0.00

11,300.00

0.00

0.00

11,300.00

0.00

12,220.00

12,220.00

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

101207100521 5. กิจกรรมสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางกฎหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207100621 6. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของ
นักศึกาาชั้นปีที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค. - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

101207100721 7. กิจกรรมศึกษาดูงานศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ภาค 1 สระบุรี
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
3600 บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คนๆละ 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
ค่าวัสดุ 1600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 1 คนๆละ 3 ชมๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 1,800 บาท
ค่าวัสดุ 800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2600 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 2 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 7200 บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เป็นเงิน 3,500 บาท
- ค่าอาหาร 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน
5000 บาท
ค่าวัสดุ 2000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17700 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 2 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บาท 2
วัน เป็นเงิน 14,400 บาท
ค่าใช้สอย
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

2,600.00

2,600.00

0.00

0.00

0.00

17,700.00

0.00

0.00

0.00

17,700.00

32,440.00

32,440.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62

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)

13,500.00

27,000.00

0.00

13,500.00

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 4 มื้อๆละ 35
บาท เป็นเงิน 5,600 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน/ค่าทางด่วน/ค่าเบี้ย
เลี้ยง/ค่าบารุงรถ เป็นเงิน 8,940 บ
ค่าวัสดุ 3500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,440 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าจ้างอาจารย์พิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์
จานวน 270 ชม.ๆละ 200 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,000 บาท

101207100821 8. จ้างอาจารย์พิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

54,000.00

สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม

144,310.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ อาจารย์กาญจณา สุขาบูรณ์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์
2. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
3. กิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาลไทย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
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หน่วยนับ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
กิจกรรม

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(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
1.00

1.00
80.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
1.00
80.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

กิจกรรมย่อย

4. กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย นศ.ชั้นปี 2
5. กิจกรรมสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางกฎหมาย
6. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกาาชั้นปีที่
1
7. กิจกรรมศึกษาดูงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค 1 สระบุรี
8. จ้างอาจารย์พิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

80.00
0.00
0.00
1.00
80.00
0.00

0.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

80.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

80.00
1.00
80.00

0.00
1.00
80.00

0.00
0.00
0.00

0.00
1.00
80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปกรรม
รหัสโครงการ 6206000011
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI310 จานวนผูส้ 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 ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณ ฑิตที่มีคุณ ภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็ นในการประกอบ
อาชีพ และทั ก ษะที่ จ ะต้ องใช้ ดารงชี วิตอยู่ ในสั งคมการที่ จะสร้างบั ณ ฑิ ตให้ เกิด ความรู้ทั ก ษะคุณ ธรรมและ
จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพ
ด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความ
พร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้ มากที่สุ ดหลักสูตรศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
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เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรม
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบ
การศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 30,800.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดาเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

3

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207110121 1. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207110221 2. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศิลปกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207110321 3. กิจกรรมศึกษาดูงาน โรงงานเถ้าฮงไถ่ จ.ราชบุรี
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,วัสดุ
- ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 6 ช.ม.
ชม.ละ 600 = 3,600 บาท)
- ค่าวัสดุ 1,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศิลปกรรม
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 6 ช.ม.
ชม.ละ 600 = 3,600 บาท)
- ค่าวัสดุ 3,000 บาท
-ค่าใช้สอย 2,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ
- ค่าใช่สอย
ค่าเช่ารถ/ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าอาหาร/ค่าน้ามัน/ค่า
ทางด่วน/ค่าบารุงรถ = 9,000 บาท
- ค่าวัสดุ 5,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,800 บาท
รวม

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ อาจารย์อรพิมพ์ สุขสวรรณ
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ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

11,000.00

0.00

14,800.00

0.00

14,800.00

0.00

0.00

30,800.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม
2. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศิลปกรรม
3. กิจกรรมศึกษาดูงาน โรงงานเถ้าฮงไถ่ จ.ราชบุรี

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

1.00
80.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00
0.00

0.00
1.00
80.00

80.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรประวัติศาสตร์
รหัสโครงการ 6206000012
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI310 จานวนผูส้ 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 ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณ ฑิตที่มีคุณ ภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบ
อาชีพ และทั ก ษะที่ จ ะต้ องใช้ ดารงชี วิตอยู่ ในสั งคมการที่ จะสร้างบั ณ ฑิ ตให้ เกิด ความรู้ทั ก ษะคุณ ธรรมและ
จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกาลังศึ กษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพ
ด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความ
พร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดหลักสูตรประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
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เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรประวัติศาสตร์
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบ
การศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 29,980.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ได้รับการพัฒนา
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

54

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก
101207120121

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมศึกษาดูงาน ประวัติศาสตร์ทศี นาจร
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

101207120221

101207120321

101207120421

2. กิจกรรมสัมมนาประวัติศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพก่อนการทางาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ประวัติศาสตร์
ราชภัฏอยุธยา - ราชภัฏนครสวรรค์
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน
ค่าวิทยากร
1 คน คนละ 6 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ ผู้เข้าร่วม 50 คน เป็นเงิน 3,500 บาท
วัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร 3,110 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10210 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน
ค่าวิทยากร
1 คน คนละ 6 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
วัสดุ 1,440 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,040 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ตอบแทน
ค่าวิทยากร
1 คน คนละ 3 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท

10,210.00

10,210.00

0.00

0.00

0.00

5,040.00

5,040.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน
ค่าวิทยากร
1 คน คนละ 6 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ใช้สอย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ ผู้เข้าร่วม 50 คน เป็นเงิน 3,500 บาท
ค่าอาหารกลางวัน มือ้ ละ 100 บาท 1 มื้อ จานวน 50 คน เป็นเงิน
5,000 บาท

12,930.00

0.00

0.00

12,930.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.6–มี.ค. (เม.ย.62 มิ.ย.
62)
62)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.62–ก.ย.
62)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

วัสดุ 830 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,930 บาท
รวม

29,980.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ อาจารย์เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

ปี 2561
ไตรมาส 1
(ต.ค.61–
ธ.ค.61)
1.00
80.00
1.00
80.00
1.00
80.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมศึกษาดูงาน ประวัติศาสตร์ทศี นาจร
2. กิจกรรมสัมมนาประวัติศาสตร์
3. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพก่อนการทางาน
4. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ประวัติศาสตร์ ราชภัฏอยุธยา - ราชภัฏ
นครสวรรค์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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80.00

0.00

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสโครงการ 6206000021
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 62308 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ผลผลิต/โครงการ ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมีความสาคัญต่อการผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่
สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะการสารวจความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต รวมไปถึงการสารวจให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตาม
ความต้องการของสังคม
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
2) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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6. วิธีการดาเนินงาน สัมมนาและวิพากษ์หลักสูตร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 37,463.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
เชิงเวลา
1. การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

หลักสูตร

3

หลักสูตร

3

กิจกรรม

1

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101209010121 1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ
101209010221 2. กิจกรรมสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 3 หลักสูตรๆละ
7,200 บาท เป็นเงิน 21,600
ค่าวัสดุ 15,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36600 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 863 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 863 บาท
รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

36,600.00

24,400.00

12,200.00

0.00

0.00

863.00

863.00

0.00

0.00

0.00

37,463.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
2. กิจกรรมสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนหลักสูตรทีพ่ ัฒนาและปรับปรุงเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ สกอ.กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

หลักสูตร
หลักสูตร

2.00
2.00

1.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษา

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รหัสโครงการ 6206000028
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI310 จานวนผูส้ 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 ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การดาเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไปกับ
การพั ฒ นาทั ก ษะใหม่ ๆ ที่ จ าเป็ น ส าหรับ ศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ การเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 สาระวิช าก็ มี
ความสาคัญ แต่ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา
ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่
ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 212,739.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดาเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

18

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207130121 1. กิจกรรมศึกษาดูงานทักษะการใช้ฦภาษาไทยใน
สื่อมวลชน (ภาษาไทย)
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

101207130221 2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานโรงแรมและ
เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหาร (ภาษาอังกฤษ)
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207130321 3. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ)
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207130421 4. กิจกรรมศึกษาดูงานท่าอากาศยานนานาชาติ
(ภาษาอังกฤษ)

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 6ชม. ชม.ละ 600 บาท =
3,600 บาท)
- ค่าใช้สอย 6,000 บาท
ค่าใช้สอย
(ค่าเช่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ามัน/ทางด่วน/บารุง
รถ= 6,000 บาท)
ค่าวัสดุ -2,400 บาท
(ค่าวัสดุ = 2,400 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการงานโรงแรม
และเรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหาร
- ค่าวิทยากร 3 ชม.
1,800 บาท
- ค่าอาหาร 23,100 บาท
- ค่าวัสดุ
1,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,100 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร 12 ชม 7,200 บาท
- ค่าวัสดุ
1,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,700 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : กิจกรรมศึกษาดูงานท่าอากาศยาน
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

12,000.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

26,100.00

0.00

0.00

26,100.00

0.00

8,700.00

0.00

8,700.00

0.00

0.00

13,680.00

13,680.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61

สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207130521 5. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมตะวันตกในบริบทพหุวัฒนธรรม
(ภาษาอังกฤษ)

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
นานาชาติ
- ค่าวิทยากร 6 ชม.
3,600 บาท
- ค่ายานพาหนะ/ค่าเช้ารถ/ค่าน้ามัน/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าบารุง
รถ/ค่าพาหน 8,000 บาท
- ค่าวัสดุ
1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,680 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร 6 ชม. 3,600 บาท
- ค่าวัสดุ
3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,600 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

6,600.00

6,600.00

0.00

0.00

0.00

10,800.00

10,800.00

0.00

0.00

0.00

8,060.00

0.00

0.00

0.00

8,060.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207130621 6. กิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207130721 7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (นิเทศศาสตร์)
ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค. - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าใช้สอย 3,600 บาท
-ค่าอาหารว่าง 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
- ค่าตอบแทน 7,200 บาท
-ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 3 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน
7,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3 ช.ม.= 3,600 บาท)
- ค่าวัสดุ 4,460 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8060 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207130821 8. โครงการพัฒนาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่
21 (นิเทศศาสตร์)
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207130921 9. ศึกษาดูงานการบริหารระบบราชการไทย
(ปกครองท้องถิ่น)
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 7,200 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 12 ช.ม.=7,200 บาท)
- ค่าใช้สอย 10,340 บาท
ค่าใช้สอย (ค่าน้ามัน/ค่าเช่ารถ/ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยง/
ทางด่วน/บารุงรถ = 10,340 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17540 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลีย้ ง/ค่าน้ามัน/ค่าเช่า
รถ/ทางด่วน/บารุงรถ = 4,000 บาท)
- วิทยากร 6 ชม. 3,600 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,600 บาท
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207131021 10. กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการเพื่อความเป็นเลิศ ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 5,400 บาท (ค่าวิทยากร 9
ช.ม.= 5,400 บาท)
ระยะเวลาดาเนินการ
- ค่าใช้สอย/วัสดุ 4,000 บาท
ต.ค. - ธ.ค. 61
- ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน/ทางด่วน/
บารุงรถ = 8,000 บาท)
สถานที่ดาเนินการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,400 บาท
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207131121 11. กิจกรรมศึกษาดูงานนวัตกรรมท้องถิ่น (ปกครอง ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
ท้องถิ่น)
รายละเอียด : ศึกษาดูงานนวัตกรรมท้องถิ่น
- ค่าตอบแทน 3,600 บาท(ค่าวิทยากร 6 ช.ม.= 3,600
ระยะเวลาดาเนินการ
บาท)
ต.ค. - ธ.ค. 61
- ค่าวัสดุ 3,000 บาท
ค่าใช้สอย (ค่าเบีย้ เลี้ยง/ค่าน้ามัน/ทางด่วน/บารุงรถ =
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

17,540.00

0.00

0.00

17,540.00

0.00

7,600.00

7,600.00

0.00

0.00

0.00

17,400.00

17,400.00

0.00

0.00

0.00

12,600.00

12,600.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207131221 12. ศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ท้องถิ่น (ปกครองท้องถิ่น)
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207131321 13. ศึกษาดูงานธรรมาภิบาลท้องถิ่น (ปดครอง
ท้องถิ่น)
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207131421 14. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(ปกครองท้องถิ่น)
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207131521 15. กิจกรรมฝึกอบรมเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี่ในการ
พัฒนาองค์ความรู้ (พัฒนาชุมชน)

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
6,000 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,600 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทน (วิทยากร 6 ชม. 3,600 บาท)
-ค่าใช้สอย (ค่าเบีย้ เลี้ยง/ค่าบารุงรถ/ต่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน/
ทางด่วน) = 4,000 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,600 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

7,600.00

0.00

7,600.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ศึกษาดูงานธรรมาภิบาลท้องถิ่น
-ค่าตอบแทน (วิทยากร 6 ชม. 3,600 บาท)
-ค่าใช้สอย (ค่าเบีย้ เลี้ยง/ค่าน้ามัน/ค่าเช่ารถ /บารุงรถ/ทาง
ด่วน) = 4,000 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7600 บาท

7,600.00

0.00

7,600.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : กิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 6 ช.ม.= 3,600 บาท)
- ค่าใช้สอย/วัสดุ 5,000 บาท
จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

8,600.00

0.00

0.00

8,600.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : การฝึกอบรมเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี่ใน
การพัฒนาองค์ความรู้
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค. - ก.ย. 62

สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207131621 16. กิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (ภาษาญี่ปุ่น)
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207131721 17. กิจกรรมศึกษาดูงานสถาบันนิติเวธวิทยา
(นิติศาสตร์)
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207131821 18. ทักษะทางวิชาชีพทางการออกแบบ
ศิลปหัตถกรรม (ศิลปกรรม)
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

- ค่าตอบแทน 2,400 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 2 ชัว่ โมง = 2,400 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- วิทยากร 6 ช.ม.ๆละ 600 บ.รวม 3,600 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บาท เป็นเงิน
7200 บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะ/*ค่าน้ามัน/ค่าเช่ารถ/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าบารุง
รถ/ค่าทางด่วน เป็นเงิน 4220 บาท
ค่าวัสดุ 1000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,420 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 6,000 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 5 ช.ม.
ชม.ละ 1,200 = 6,000 บาท)
จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท
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3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

12,420.00

0.00

0.00

12,420.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207131921 19. กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ใน
ศตวรรษที่ 21 (ประวัติศาสตร์)
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207132021 20. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ภาษา
อาหรับใน MS-Office (สหวิทยาการอิสลาม)
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207132121 21. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ศิลปะการแสดง)
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ประวัติศาสตร์
ค่าวิทยากร
1 คน 2 ช.ม. เป็นเงิน 1,200 บาท
วัสดุ 339 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1539 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชมๆละ 600
บาทเป็นเงิน 1,800 บาท
ค่าผู้ช่วยวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชมๆ
ละ 300 บาทเป็นเงิน 900 บาท
-ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30
บาทเป็นเงิน 600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3300 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 คน 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท
เป็นเงิน 1,800 บาท
-ค่าวัสดุ เป็นเงิน 200 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

1,539.00

1,539.00

0.00

0.00

0.00

3,300.00

0.00

3,300.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207132221 22. กิจกรรมอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางดนตรี วัสดุ
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (ดนตรีไทย)
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 3 ช.ม.= 3,600
บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61

สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207132321 23. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านดนตรีใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (ดนตรีสากล)
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207132421 24. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีทกั ษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (ภาษาจีน)
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101207132521 25. กิจกรรมทักษะวิชาชีพทางศิลปกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน
ดนตรีในศตวรรษที่ 21
- ค่าตอบแทน 1,800 บาท
(ค่าวิทยากร 3 ช.ม.= 1,800 บาท)
- ค่าใช้สอย/วัสดุ 2,800 บาท
(ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ามัน/ทางด่วน/บารุงรถ = 2,800 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 2400 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 4 ช.ม.ช.ม.ละ 600 บาท =
2,400 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2400 บาท

4,600.00

0.00

4,600.00

0.00

0.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร 5 ชมๆละ 1200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
รวม
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212,739.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมศึกษาดูงานทักษะการใช้ฦภาษาไทยในสื่อมวลชน
(ภาษาไทย)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานโรงแรมและเรียนรู้มารยาทบนโต๊ะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
อาหาร (ภาษาอังกฤษ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ใน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
4. กิจกรรมศึกษาดูงานท่าอากาศยานนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
5. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ในบริบทพหุวัฒนธรรม (ภาษาอังกฤษ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
6. กิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (นิเทศศาสตร์)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
8. โครงการพัฒนาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑ (นิเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ศาสตร์)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
9. ศึกษาดูงานการบริหารระบบราชการไทย (ปกครองท้องถิ่น)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
10. กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
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หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

0.00
0.00

80.00
1.00

0.00
0.00

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

0.00
1.00

80.00
0.00

0.00
0.00

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

0.00
1.00
80.00
1.00

80.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

80.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
0.00
1.00
80.00
0.00

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

0.00
1.00
80.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00

80.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

80.00
1.00
80.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
13. ศึกษาดูงานธรรมาภิบาลท้องถิ่น (ปดครองท้องถิ่น)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
14. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปกครองท้องถิ่น)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
15. กิจกรรมฝึกอบรมเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี่ในการพัฒนาองค์ความรู้ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
(พัฒนาชุมชน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
16. กิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
(ภาษาญี่ปุ่น)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
17. กิจกรรมศึกษาดูงานสถาบันนิติเวธวิทยา (นิติศาสตร์)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
18. ทักษะทางวิชาชีพทางการออกแบบศิลปหัตถกรรม (ศิลปกรรม) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
19. กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
(ประวัติศาสตร์)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
20. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ภาษาอาหรับใน MSตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
Office (สหวิทยาการอิสลาม)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
21. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ศิลปะการแสดง)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

80.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1.00
80.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

0.00
1.00

0.00
0.00

80.00
0.00

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00

80.00
0.00
0.00
1.00
80.00
0.00

0.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ร้อยละ
ครั้ง

80.00
0.00

0.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

80.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

11. กิจกรรมศึกษาดูงานนวัตกรรมท้องถิ่น (ปกครองท้องถิ่น)
12. ศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น (ปกครอง
ท้องถิ่น)
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กิจกรรมย่อย

22. กิจกรรมอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางดนตรีเพื่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ (ดนตรีไทย)
23. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านดนตรีในศตวรรษที่ ๒๑
(ดนตรีสากล)
24. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีทกั ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ภาษาจีน)
25. กิจกรรมทักษะวิชาชีพทางศิลปกรรม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

80.00
0.00

0.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
1.00

80.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

80.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
1.00
80.00

0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา(ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
รหัสโครงการ 6206000034
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI310 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา (1,086 คน),
KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
KPI317 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ศูนย์ภาษามีภาระกิจในการให้บริการและส่งเสริมการให้ความรู้ด้านภาษานักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และประชาชนทั่วไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน อบรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 16,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางด้านภาษาเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. กิจกรรมสามารถดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

200

ร้อยละ

70

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

101207140121 1. อบรมภาษาจีน
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 12 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน
7,200 บาท
ค่าวัสดุ จานวน 800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

101207140221 2. อบรมภาษาญี่ปุ่น

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าวิทยากร 12 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท

8,000.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวม

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสุวณี วิจารัตน์
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16,000.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมภาษาจีน
2. อบรมภาษาญี่ปุ่น

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
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

0.00
0.00
0.00
0.00

3.00
85.00
1.00
85.00

0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ รหัสโครงการ 6206000036
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62323 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI335 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (1,400 คน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่ศูนย์การศึกษานานาชาติเป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยมีบทบาทภารกิจดังนี้ บริหารการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษา วิจัย และพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ บ ริ ก ารจั ด ฝึ ก อบรมภาษาอั ง กฤษให้ กั บ
บุคคลภายนอกและหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา
คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ประสานงานระหว่างประเทศกับหน่วยงานที่
อยู่ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พัฒนาและบริหารหลักสูตรนานาชาติ
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4. วัตถุประสงค์
1 จัดอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ระดับ A1 และ A2
2 จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักศึกษา ระดับ B1 และ B2
3 จัดค่ายภาษาอังกฤษวิชาการสาหรับนักศึกษา
4 จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา 1,400 คน
6. วิธีการดาเนินงาน
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
2) จัดค่ายภาษาอังกฤษวิชาการ
3) จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 6,000,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับการอบรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการอบรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

1,400

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103213010152 1. กิจกรรมที่1 อบรมเตรียมความพร้อมภาาาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา ระดับ A1
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
103213010252 2. กิจกรรมที่2 อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา ระดับ A2
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
103213010352 3. กิจกรรมที่3 อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา ระดับB1
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103213010452 4. กิจกรรมที่4 อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา ระดับB2
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 10 คน คนละ 30ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600บาท = 180,000 บาท
ค่าวัสดุ 22,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 202,500 บาท

202,500.00

202,500.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 15คน คนละ 30ชั่วโมง
ชั่วโมงละ600บาท 270,000บาท
ค่าวัสดุ 30000บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300000 บาท

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7คน คนละ30ชั่วโมง
ชั่วโมงละ600บาท = 126,000บาท
ค่าวัสดุ 15,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 141,500 บาท

141,500.00

141,500.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 5คน คนละ30ชั่วโมง
ชั่วโมงละ600บาท = 90,000 บาท
ค่าวัสดุ 22,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,000 บาท

112,000.00

112,000.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103213010552 5. กิจกรรมที่5 อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา ระดับ A1
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม-มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103213010652 6. กิจกรรมที่6 อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา ระดับ A2
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม-มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
103213010752 7. กิจกรรมที่7 ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับ
นักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม-ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 10คน คนละ30ชั่วโมง
ชั่วโมงละ600บาท = 108,000 บาท
ค่าวัสดุ 20,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 10คน คนละ30ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600บาท = 180,000 บาท
ค่าวัสดุ 30,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท

210,000.00

0.00

210,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 8 คนๆละ 20 ชมๆละ 600
บาท = 96,000 บาท
ค่าที่พักวิทยากร 8 คนๆละ 2 คืนๆละ 1200 บาท =
19,200 บาท
ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 2 คนๆละ 2 คืนๆละ 800 บาท =
3,200 บาท
ค่าที่พักผู้เข้าอบรม 120 คนๆละ 2 คืนๆละ 500 บาท =
120,000 บาท
ค่าอาหารว่าง 130 คนๆละ 5 มื้อๆละ 50 บาท =
32,500 บาท

642,150.00

642,150.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103213010852 8. กิจกรรมที่8 จ้างเหมาสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถภาษาอังกฤษTOEFL ITP
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน-มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
103213010952 9. กิจกรรมที่9 ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม-ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ค่าอาหาร 130 คนๆละ 5 มื้อๆละ 350 บาท =
227,500 บาท
ค่าพาหนะ รถบัส 3 คันๆละ 3 วันๆละ 13,000 บาท
= 117,000 บาท
ค่าพาหนะ รถตู้ 1 คันๆละ 3 วันๆละ 2,250 บาท =
6,750 บาท
ค่าวัสดุ 20,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 642150 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : จ้างเหมาสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถภาษาอังกฤษTOEFL ITP นักศึกษา 300
คน คนละ 1200บาท = 360,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 8 คนๆละ 12 ชมๆละ
1,200 บาท = 115,200 บาท
ค่าที่พักวิทยากร 8 คนๆละ 1 คืนๆละ 1,450 บาท =
11,600 บาท
ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 2 คนๆละ 1 คืนๆละ 800 บาท =
1,600 บาท
ค่าที่พักผู้เข้าอบรม 197 คนๆละ 1 คืนๆละ 500 บาท =
98,500 บาท
ค่าอาหารว่าง 207 คนๆละ 4 มื้อๆละ 50 บาท =
41,400บาท
ค่าอาหาร 207 คนๆละ 3 มื้อๆละ 350 บาท =
217,350 บาท
ค่าพาหนะ รถบัส 4 คันๆละ 2 วันๆละ 13,000 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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

0.00

0.00

360,000.00

0.00

595,650.00

595,650.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103213011052 10. กิจกรรมที่10 ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1(Day Camp) ครุศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม-มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
103213011152 11. กิจกรรมที่11 เชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อสอบ
และสมัครงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน-มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
103213011152 12. กิจกรรมที่12 ค่าจ้างเหมาดาเนินการจัดสอบ
Placement test
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลุคม-ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
103213011352 13. กิจกรรมที่13 ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ครุศาสตร์

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

128,000.00

0.00

128,000.00

0.00

0.00

131,350.00

0.00

0.00

131,350.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าจ้างเหมาดาเนินการจัดสอบ
Placement test นักศึกษา 2000คน คนละ 200บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 8 คนๆละ 20 ชมๆละ 600

642,150.00

0.00

642,150.00

0.00

0.00

= 104,000 บาท
ค่าวัสดุ = 6,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 595650 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 20 คนๆละ 6 ชมๆละ 600
บาท = 72,000 บาท
ค่าอาหารว่าง 320 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท =
22,400 บาท
ค่าอาหาร 320 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท = 25,600
บาท
ค่าวัสดุ = 8,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 128,000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 18 คนๆละ 15 ชมๆละ
400 บาท = 108,000 บาท
ค่าวัสดุ = 23,350 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131,350 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม-มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

103213011452 14. กิจกรรมที่14 จ้างเหมาสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL ITP
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน-มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
103213011552 15. กิจกรรมที่15 ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน-มิถุนายน 2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
บาท = 96,000 บาท
ค่าที่พักวิทยากร 8 คนๆละ 2 คืนๆละ 1200 บาท =
19,200 บาท
ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 2 คนๆละ 2 คืนๆละ 800 บาท =
3,200 บาท
ค่าที่พักผู้เข้าอบรม 120 คนๆละ 2 คืนๆละ 500 บาท =
120,000 บาท
ค่าอาหารว่าง 130 คนๆละ 5 มื้อๆละ 50 บาท =
32,500 บาท
- ค่าอาหาร 130 คนๆละ 5 มื้อๆละ 350 บาท =
227,500 บาท
ค่าพาหนะ รถบัส 3 คันๆละ 3 วันๆละ 13,000 บาท
= 117,000 บาท
ค่าพาหนะ รถตู้ 1 คันๆละ 3 วันๆละ 2,250 บาท =
6,750 บาท
ค่าวัสดุ = 20,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 642,150 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : จ้างเหมาสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL ITP นักศึกษา 200
คน คนละ1200บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 8 คนๆละ 20 ชมๆละ
600 บาท = 96,000 บาท
ค่าที่พักวิทยากร 8 คนๆละ 2 คืนๆละ 1200 บาท =
19,200 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

240,000.00

0.00

0.00

240,000.00

0.00

642,150.00

0.00

0.00

642,150.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

103213011652 16. กิจกรรมที่16 ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม-กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 2 คนๆละ 2 คืนๆละ 800 บาท =
3,200 บาท
ค่าที่พักผู้เข้าอบรม 120 คนๆละ 2 คืนๆละ 500 บาท
= 120,000 บาท
ค่าอาหารว่าง 130 คนๆละ 5 มื้อๆละ 50 บาท
= 32,500 บาท
ค่าอาหาร 130 คนๆละ 5 มื้อๆละ 350 บาท
= 227,500 บาท
ค่าพาหนะ รถบัส 3 คันๆละ 3 วันๆละ 13,000 บาท =
117,000 บาท
ค่าพาหนะ รถตู้ 1 คันๆละ 3 วันๆละ 2,250 บาท =
6,750 บาท
ค่าวัสดุ = 20,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 642,150บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 8 คนๆละ 20 ชมๆละ 600
บาท = 96,000 บาท
ค่าที่พักวิทยากร 8 คนๆละ 2 คืนๆละ 1200 บาท =
19,200 บาท
ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 2 คนๆละ 2 คืนๆละ 800 บาท
= 3,200 บาท
ค่าที่พักผู้เข้าอบรม 120 คนๆละ 2 คืนๆละ 500 บาท =
120,000 บาท
ค่าอาหารว่าง 130 คนๆละ 5 มื้อๆละ 50 บาท =
32,500 บาท
ค่าอาหาร 130 คนๆละ 5 มื้อๆละ 350 บาท =
227,500 บาท
ค่าพาหนะ รถบัส 3 คันๆละ 3 วันๆละ 13,000 บาท
= 117,000 บาท
ค่าพาหนะ รถตู้ 1 คันๆละ 3 วันๆละ 2,250 บาท =
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จานวนเงิน

634,750.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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

634,750.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม-กันยายน 2562

(ปี 2)

ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม-กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
103213011952 19. กิจกรรมที่19 ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (Day Camp) คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม-กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

162,000.00

0.00

0.00

0.00

162,000.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 8 คนๆละ 30 ชมๆละ
600 บาท = 144,000 บาท
ค่าวัสดุ = 22,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 166,000 บาท

166,000.00

0.00

0.00

0.00

166,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 12 คนๆละ 6 ชมๆละ
600 บาท = 43,200 บาท
ค่าอาหารว่าง 212 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท =
14,840บาท
ค่าอาหาร 212 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท = 16,960
บาท
ค่าวัสดุ = 14,800 บาท

89,800.00

0.00

0.00

0.00

89,800.00

6,750 บาท
ค่าวัสดุ = 12,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 634,750บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 8 คนๆละ 30 ชมๆละ
600 บาท = 144,000 บาท
ค่าวัสดุ = 18,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,000 บาท

103213011752 17. กิจกรรมที่17 อบรมเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ระดับ B1 (ปี 2)

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
103213011852 18. กิจกรรมที่18 อบรมเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ระดับ B2

จานวนเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,800 บาท
รวม 6,000,000.00
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12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ศูนย์การศึกษานานาชาติ)
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมที่1 อบรมเตรียมความพร้อมภาาาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา ระดับ A1
2. กิจกรรมที่2 อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา ระดับ A2
3. กิจกรรมที่3 อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา ระดับB1
4. กิจกรรมที่4 อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา ระดับB2
5. กิจกรรมที่5 อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา ระดับ A1
6. กิจกรรมที่6 อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา ระดับ A2
7. กิจกรรมที่7 ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษา
8. กิจกรรมที่8 จ้างเหมาสอบวัดระดับความรู้ความสามารถ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน

300.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม

ร้อยละ
คน

70.00
450.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม

ร้อยละ
คน

70.00
200.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม

ร้อยละ
คน

20.00
150.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม

ร้อยละ
คน

20.00
0.00

0.00
300.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

70.00
300.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบวัด

ร้อยละ
คน
ร้อยละ

0.00
120.00
20.00

70.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

คน

0.00

0.00

300.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าอบรม
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กิจกรรมย่อย
ภาษาอังกฤษTOEFL ITP
9. กิจกรรมที่9 ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
10. กิจกรรมที่10 ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1(Day Camp) ครุศาสตร์
11. กิจกรรมที่11 เชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อสอบและสมัคร
งาน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน

0.00

0.00

300.00

0.00

คน

197.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย

ร้อยละ

20.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

300.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม

ร้อยละ

0.00

20.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

600.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

20.00

0.00

คน

2000.00

0.00

0.00

0.00

คน

2000.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

120.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

20.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

200.00

0.00

คน

0.00

0.00

200.00

0.00

คน

0.00

0.00

120.00

0.00

ระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาทราบผลคะแนนการทดสอบวัด
ระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของตนเอง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
12. กิจกรรมที่12 ค่าจ้างเหมาดาเนินการจัดสอบ Placement test ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ
Placement test
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบPlacement
testทราบผลการทดสอบ
13. กิจกรรมที่13 ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษาชั้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ปีที่ 3 ครุศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
14. กิจกรรมที่14 จ้างเหมาสอบวัดระดับความรู้ความสามารถ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบวัด
ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP
ระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาทราบผลคะแนนการทดสอบวัด
ระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของตนเอง
15. กิจกรรมที่15 ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษาชั้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
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กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ปีที่ 2
16. กิจกรรมที่16 ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1
17. กิจกรรมที่17 อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา ระดับ B1 (ปี 2)
18. กิจกรรมที่18 อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา ระดับ B2 (ปี 2)
19. กิจกรรมที่19 ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 (Day Camp) คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย

ร้อยละ

0.00

0.00

20.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

120.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

20.00

คน

0.00

0.00

0.00

200.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

20.00

คน

0.00

0.00

0.00

200.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

20.00

คน

0.00

0.00

0.00

200.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

20.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล รหัสโครงการ 6206000037
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62405 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ ซ ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสาขาวิชาดนตรีสากล เป็นหลักสูตรใหม่ปีพ.ศ.2557 มีปรัชญามุ่งเน้นผลิตนักศึกษาให้เรียนรู้
และเท่าทันเทคโนโลยีดนตรีในปัจจุบัน และเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาออกสู่ต่อตลาดแรงงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหลักสูตรมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตดนตรีดนตรีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องตลอด
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดนตรี การผลิตงานดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
ดนตรีไฟฟ้า การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี
การใช้เทคโนโลยีในการเขียนโน้ต เทคโนโลยีบันทึกเสียงระบบดิจิทัล เป็นต้น แต่ทว่าหลักสูตรดนครีสากลกลับ
มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยีที่ไม่เพียงพอ และยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหลายชิ้น ซึ่งจากรายวิชา
และจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแต่ละปี จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีดนตรีที่ใช้
ส าหรับ รายวิช าที่ เปิ ดสอน อี กทั้ งเหตุผ ลที่ ท างสาขาดนตรีส ากลจาเป็น ที่ จะต้ องมีค อมพิ ว เตอร์ที่ นักศึ กษา
สามารถเข้ า ไปใช้ ง านได้ โ ดยไม่ ต้ อ งเดิ น ทางไปใช้ ใ นศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ เนื่ อ งจากในการผลิ ต ดนตรี ด้ ว ย
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คอมพิวเตอร์ นักศึกษาต้องใช้เวลานอกเหนือจากตารางเรียนในการสร้างสรรค์ผลงาน จึงไม่สะดวกอย่างยิ่งหาก
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องใช้ร่วมกับสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีการเรียนการสอนในทุกวัน
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีครุภัณฑ์ใช้ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/12/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,438,600.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. มีครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดนตรี
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุด

1

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101224020131 1. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ
เทคโนโลยีดนตรี
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 61
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลงานดนตรี
1.2 โปรแกรมสาหรับสร้างสรรค์บทเพลง
1.3 ไมโครโฟนบันทึกเสียง และ ขาตั้งไมโครโฟน
1.4 คีย์บอร์ดบันทึกโน้ตสู่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อด้วยระบบ USB
1.5 อุปกรณ์บันทึกเสียงดนตรีสู่คอมพิวเตอร์ (ชุดสาธิตหน้าชั้นเรียน)
1.6 หูฟังสาหรับการปรับแต่งเสียง
1.7 โต๊ะขาเหล็กพับได้ชุบโครเมี่ยม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1438600 บาท

จานวนเงิน
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แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

1,438,600.00 1,438,600.00

0.00

0.00

0.00

รายการครุภัณฑ์
1. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดนตรี ราคา 1438600 จานวน 1 ชุด รวมเป็น
เงิน 1,438,600.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 1,438,600.00 บาท
รวม 1,438,600.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ อาจารย์รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์

ไตรมาสที่ 1

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดนตรี

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดซื้อครุภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล

ชุด
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)

1.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ลาดั
บที่
1

รายการ
ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยี
ดนตรี

จานวน/
ราคาต่อหน่วย
หน่วย
(บาท)
นับ
1 ชุด
1,438,600

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น

รวมเงิน
(บาท)
1,438,600

มาตรฐานฯ
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลงานดนตรี จานวน 21 เครือ่ ง
- จอภาพแบ็คไลท์แบบ LED ขนาด 21.5 นิ้ว
(แนวทแยง) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 ที่รองรับสีนับพันล้านสี
- มีหน่วยประมวลผลกลางโปรเซสเซอร์ Intel Core i5 แบบ Dual-core ทางานที่ความเร็วไม่น้อยกว่า
2.3GHz
- มีหน่วยความจา DDR4 ทางานที่ความเร็ว 2133MHz ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8GB
- มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Serial ATA Drive ความจุไม่น้อยกว่า 1TB ความเร็ว 5400 rpm
- กราฟิก Intel lris Plus Graphics 640 หรือดีกว่า
- มีกล้อง FaceTime HD ที่ติดมากับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
- มีลาโพงสเตอริโอ ไมโครโฟนคู่ พอร์ตหูฟัง 3.5 มม./ ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม. ช่องเสียบการ์ด SDXC ที่ติดมา
กับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
-มีพอร์ต USB 3 จานวน 4 พอร์ต, มีพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) จานวน 2 พอร์ต, มีพอร์ต
Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (ช่องต่อ RJ-45) จานวน 1 พอร์ต และ ช่องเสียบสายล็อค
Kensington จานวน 1 ช่อง ที่ติดมากับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
-มีเมาส์แบบไร้สาย สามารถชาร์จไฟช้าได้
-มีคีย์บอร์ดแบบไร้สาย สามารถชาร์จไฟช้าได้ มีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่พิมพ์ติดมาบน
แป้นพิมพ์
- สามารถรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
มาตรฐาน 802.11ac ใช้ได้กับ IEEE 802.11a/b/g/n และ เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 4.2 ได้เป็นอย่าง
น้อย
- ติดตั้งระบบปฎิบัติการ แมคโอแอสเวอร์ชั่นล่าสุด หรือดีกว่า
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ลาดั
บที่

จานวน/
ราคาต่อหน่วย
หน่วย
(บาท)
นับ

รายการ

รวม

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
2. โปรแกรมสาหรับสร้างสรรค์บทเพลง จานวน 21 ชุด
- มีโปรแกรมสร้างเสียงดนตรี Logic Pro X หรือสูงกว่า
3. ไมรโครโฟนบันทึกเสียงและขาตั้ง
-ไมโครโฟนบันทึกเสียงกลอง Drum kit 7 ชิ้น จานวน 1 ตัว
-ไมโครโฟนชนิด Ribbon Se Electronics VR2 จานวน 2 ตัว
-ไมโครโฟนชนิด Condenser Se Electronics T2 จานวน 2 ตัว
-ไมโครโฟนชนิด Condenser Rode K2 จานวน 1 ตัว
-ไมโครโฟนชนิด Dynamics Shure SM57 จานวน 2 ตัว
-ไมโครโฟนชนิด Dynamics Sennheiser E609 จานวน 2 ตัว
- ขาตั้งไมโครโฟน จานวน 10 อัน
4. คีย์บอร์ดบันทึกโน้ตสู่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อด้วยระบบ USB จานวน 21 อัน
5 อุปกรณ์บันทึกเสียงดนตรีสู่คอมพิวเตอร์ (ชุดสาธิตหน้าชั้นเรียน)
-ดิจิตอลมิกเซอร์ 18 Channels จานวน 1 เครื่อง
-ลาโพง Active Monitor ขนาด 8 นิ้ว จานวน 1 คู่
-หูฟัง Monitor AKG K240 Studio จานวน 1 ตัว
-Universal Audio : UAD-2 Satellite USB3 จานวน 1 ตัว
-สาย Multicore SBC-20x-50ft จานวน 1 เส้น
-ขาตั้งลาโพง จานวน 1 ตัว
6. เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จานวน 1 ตัว
7. หูฟังสาหรับการปรับแต่งเสียง AKG : K27 จานวน 20 ตัว
8. โต๊ะขาเหล็กพับได้ชุบโครเมี่ยม หน้ากว้าง 75 x ยาว 180 x สูง 75 ซม. จานวน 4 ตัว

1,438,600
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ 6206000038
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI337 จานวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
(4 โครงการ)
KPI339 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ใน
การจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)
KPI340 มีระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ)
KPI343 ร้อยละของจานวนนักวิจัยที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20), KPI344 งบประมาณกองทุนวิจัย
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2)
KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................
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3. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นในความสาคัญ
ของการให้บริการวิชาการโดยคานึงถึงการมีศักยภาพที่เพียงพอของบุคลากรและทรัพยากรของคณะฯ จึงได้จัด
โครงการการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน สังคม โดยคานึงถึงความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ตามความต้องการของชุมชนสังคมทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนสังคม
และประเทศชาติโดยได้ กาหนดแผนบริการวิชาการระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อให้ การดาเนินงาน
บริการวิชาการของหน่วยงานต่างๆเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ยุทธศาสตร์ของคณะฯรวมทั้งจะทาให้การดาเนินงานด้านเอกสารในการให้บริการวิชาการดาเนินการอย่าง
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคม
2) เพื่อเป็นการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโดยเน้นให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการ
5. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนและสังคม ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง
6. วิธีการดาเนินงาน อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 425,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดาเนินกิจกรรมบริการวิชาการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

17

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103214020152 1. เผยแพร่ความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดกสู่ชุมชน ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
ระยะเวลาดาเนินการ
- จานวน 4 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 300 บาท เป็นเงิน 7200 บาท
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ค่าใช้สอย
- อาหารกลางวัน 70 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
สถานที่ดาเนินการ
- อาหารว่างจานวน 70 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- จ้างทาเอกสาร 3500 บาท
- จ้างทาป้าย 500 บาท
- ทารูปเล่ม 300 บาท
ค่าวัสดุ 1600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
103214020252 2. ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสัญจร
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ระยะเวลาดาเนินการ
- ค่าวิทยากรจานวน 5 คนๆละ 6 ชมๆละ 300 บ
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ค่าใช้สอย
- อาหารกลางวัน จานวน 64 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 80 บ
สถานที่ดาเนินการ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 64 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 35 บ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- ค่าจ้างทาเอกสาร 1800 บ
- ค่าจ้างทารูปเล่ม 300 บ
- ค่าพาหนะ 2500 บ
ค่าวัสดุ 4040 บ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
103214020352 3. English Edutainment Day Camp
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ระยะเวลาดาเนินการ
- ค่าวิทยากรจานวน 6 คนๆละ 6 ชมๆละ 300 บ
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ค่าใช้สอย
- อาหารกลางวัน จานวน 80 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 100 บ
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่
1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ 3
2

(ต.ค.61-ธ.ค.
61)

(ม.ค.62-มี.ค.
62)

ไตรมาสที่ 4

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

25,000.00 25,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00 25,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00 25,000.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 80 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 35 บ
- ค่าจ้างทาเอกสาร 2400 บ
ค่าวัสดุ 1000 บ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
103214020452 4. บริการวิชาการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย-จีน
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ระยะเวลาดาเนินการ
- ค่าวิทยากรจานวน 4 คนๆละ 6 ชมๆละ 300 บ
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ค่าใช้สอย
- อาหารกลางวัน จานวน 45 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 100 บ
สถานที่ดาเนินการ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 2 คน ๆละ 1 มือ้ ๆละ 35 บ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- ค่าจ้างทาเอกสาร 4000 บ
- ค่าจ้างทารูปเล่ม 300 บ
- ค่าพาหนะ 4500 บ
ค่าวัสดุ 1350 บ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
103214020552 5. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ระยะเวลาดาเนินการ
- ค่าวิทยากรจานวน 3 คนๆละ 6 ชมๆละ 300 บ
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ค่าใช้สอย
- อาหารกลางวัน จานวน 60 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 50 บ
สถานที่ดาเนินการ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 60 คน ๆละ 4 มื้อๆละ 25 บ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- ค่าพาหนะ 4000 บ
ค่าวัสดุ 3600 บ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
103214020652 6. การพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการชุมชนบ้าน ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
ลาว
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 2 คนๆละ 6 ชมๆละ 300 บ
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าใช้สอย

จานวนเงิน

ไตรมาสที่
1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ 3
2

(ต.ค.61-ธ.ค.
61)

(ม.ค.62-มี.ค.
62)

ไตรมาสที่ 4

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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0.00
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25,000.00 25,000.00
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0.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

- อาหารกลางวัน จานวน 45 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 60 บ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 45 คน ๆละ 4 มื้อๆละ 30 บ
สถานที่ดาเนินการ
- ค่าพาหนะ 5000 บ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ค่าวัสดุ 5600 บ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
103214020752 7. อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียนภาษาไทยเพื่อ
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
ชุมชน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 3 คนๆละ 9 ชมๆละ 300 บ
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าใช้สอย
มกราคม - มีนาคม 2562
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 150 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 35 บ
- ค่าจ้างทารูปเล่ม 900 บ
สถานที่ดาเนินการ
- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ค่าเช่าพาหนะ/ค่าน้ามัน/เบี้ยเลี้ยง /ค่าเสื่อมราคา 5000 บ
ค่าวัสดุ 5750 บ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
103214020852 8. เยาวชนรู้เท่าทันสื่อ
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ระยะเวลาดาเนินการ
- ค่าวิทยากรจานวน 4 คนต่อครั้ง ครั้งละ 6 ชั่วโมง
มกราคม - มีนาคม 2562
ชั่วโมงละ 300 บาท จานวน 2 ครั้ง
ค่าใช้สอย
สถานที่ดาเนินการ
- ค่าจ้างทาของ (แผ่นพับโครงการ) 3100 บ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- ค่าจ้างทารูปเล่ม 300 บ
- ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลีย้ ง/ค่าน้ามันรถ/ค่าซ่อมบารุง 2500 บ
ค่าวัสดุ 5000 บ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
103214020952 9. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ระยะเวลาดาเนินการ
- ค่าวิทยากรจานวน 2 คนๆละ 6 ชมๆละ 300 บ

จานวนเงิน

ไตรมาสที่
1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ 3
2

(ต.ค.61-ธ.ค.
61)

(ม.ค.62-มี.ค.
62)

ไตรมาสที่ 4

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

ตุลาคม - ธันวาคม 2561
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
มกราคม - มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

103214021052 10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปญ
ั ญาจักสานพัด
ชุมชนบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

103214021152 11. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา – อ่างทอง กับการ
จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ค่าใช้สอย
- อาหารกลางวัน จานวน 45 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 100 บ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 45 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 35 บ
- ค่าจ้างทารูปเล่ม 300 บ
- ค่าจ้างทาป้าย 500 บ
- ค่าพาหนะ 2250 บ
ค่าวัสดุ 10700 บ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 2 คนๆละ 6 ชมๆละ 300 บ
ค่าใช้สอย
- อาหารกลางวัน จานวน 45 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 100 บ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 45 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 35 บ
- ค่าจ้างทาเอกสาร 4000 บ
- จ้างทาป้าย 500 บ
- ค่าจ้างทารูปเล่ม 300 บ
ค่าวัสดุ 8950 บ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรภายนอกจานวน 1 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บ
- ค่าวิทยากรจานวน 2 คนๆละ 3 ชมๆละ 300 บ
ค่าใช้สอย
- อาหารกลางวัน จานวน 70 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 100 บ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 70 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 35 บ
- ค่าจ้างทาเอกสาร 5600 บ
- จ้างทาป้าย 500 บ
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่
1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ 3
2

(ต.ค.61-ธ.ค.
61)

(ม.ค.62-มี.ค.
62)

ไตรมาสที่ 4

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103214021252 12. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทาไข่เค็ม
ดินสอพองผสมเกลือไอโอดีน ไข่เค็มดินสอพองสูตร
สมุนไพร และไข่เค็มดองน้าเกลือ”
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103214021352 13. อบรมเทคนิคการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบแผนและ
การออกแบบงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์สาหรับครูระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103214021452 14. อบรมเชิงปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี
และการบรรเลงรวมวงในแบบดนตรีร่วมสมัย
ระยะเวลาดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
- ค่าจ้างทารูปเล่ม 300 บ
ค่าวัสดุ 1300 บ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 3 คนๆละ 6 ชมๆละ 300 บ
ค่าใช้สอย
- อาหารกลางวัน จานวน 40 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 100 บ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 35 บ
- ค่าจ้างทาเอกสาร 600 บ
- ค่าจ้างทารูปเล่ม 300 บ
- จ้างทาป้าย 500 บ
ค่าวัสดุ 11400 บ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรภายนอกจานวน 2 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บ
ค่าใช้สอย
- อาหารกลางวัน จานวน 40 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 100 บ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คน ๆละ 4 มื้อๆละ 35 บ
- ค่าจ้างทารูปเล่ม 300 บ
- จ้างทาป้าย 500 บ
ค่าวัสดุ 3400 บ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 3 คนๆละ 10 ชมๆละ 300 บ
ค่าใช้สอย
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่
1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ 3
2

(ต.ค.61-ธ.ค.
61)

(ม.ค.62-มี.ค.
62)

ไตรมาสที่ 4

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

103214021552 15. การพัฒนาทักษะทางดนตรีโดยปราชญ์อาวุโส
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

103214021652 16. พระไตรปิฎกสาหรับเยาวชน
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
- อาหารกลางวัน จานวน 60 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 50 บ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 60 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 30 บ
- ค่าจ้างทาเอกสาร 3200 บ
- ค่าจ้างทารูปเล่ม 200 บ
ค่าวัสดุ 3000 บ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรภายนอกจานวน 3 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บ
ค่าใช้สอย
- อาหารกลางวัน จานวน 45 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 100 บ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 45 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 35 บ
- ค่าจ้างทาเอกสาร 4000 บ
- ค่าพาหนะ 2000 บ
ค่าวัสดุ 550 บ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 4 คนๆละ 5 ชมๆละ 300 บ
ค่าใช้สอย
- อาหารกลางวัน จานวน 40 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 100 บ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 35 บ
- ค่าจ้างทาเอกสาร 2000 บ
- ค่าจ้างทารูปเล่ม 300 บ
- จ้างทาป้าย 900 บ
ค่าวัสดุ 9000 บ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่
1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ 3
2

(ต.ค.61-ธ.ค.
61)

(ม.ค.62-มี.ค.
62)

ไตรมาสที่ 4

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103214021752 17. บริการวิชาการตามวิถีชีวิตมุสลิม
ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม - กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่
1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ 3
2

(ต.ค.61-ธ.ค.
61)

(ม.ค.62-มี.ค.
62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
25,000.00
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 2 คนๆละ 3 ชมๆละ 300 บ
ค่าใช้สอย
- อาหารกลางวัน จานวน 100 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 100 บ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 100 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 35 บ
- ค่าจ้างทาป้าย 1000 บ
ค่าวัสดุ 5200 บ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
รวม 425,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 4

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

25,000.00

0.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เผยแพร่ความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดกสู่ชุมชน
2. ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสัญจร
3. English Edutainment Day Camp
4. บริการวิชาการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย-จีน
5. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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หน่วยนับ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

70.00
85.00
64.00
85.00
80.00
85.00
45.00
85.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

กิจกรรมย่อย

6. การพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการชุมชนบ้านลาว
7. อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน
8. เยาวชนรู้เท่าทันสื่อ
9. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปญ
ั ญาจักสานพัดชุมชนบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา – อ่างทอง กับการจัดการเรียนการ
สอนประวัติศาสตร์
12. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทาไข่เค็มดินสอพองผสม
เกลือไอโอดีน ไข่เค็มดินสอพองสูตรสมุนไพร และไข่เค็มดองน้าเกลือ”
13. อบรมเทคนิคการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบแผนและการออกแบบ
งานนาฏศิลป์สร้างสรรค์สาหรับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14. อบรมเชิงปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี และการบรรเลง
รวมวงในแบบดนตรีร่วมสมัย
15. การพัฒนาทักษะทางดนตรีโดยปราชญ์อาวุโส
16. พระไตรปิฎกสาหรับเยาวชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

85.00
45.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
85.00
60.00
85.00
45.00
85.00
45.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
70.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
40.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
60.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

85.00
45.00
85.00
40.00

0.00
0.00
0.00
0.00
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กิจกรรมย่อย

17. บริการวิชาการตามวิถีชีวิตมุสลิม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ
ร้อยละ
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
0.00
0.00

85.00
0.00
0.00

0.00
100.00
85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างพลังอานาจผู้สูงอายุและเยาวชนเพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข
รหัสโครงการ 6206000039
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62107 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
KPI107 จานวนโครงการ/กิจกรรม (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ผู้สูงอายุเป็ นวัยที่พร้อมไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ชีวิตมาก เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญามิให้สูญ หาย
มีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้ดี เป็น ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ลูกหลานและคนรุ่นหลังควรคานึงถึง
คุณค่าและประโยชน์ของผู้สูงอายุ ดังนั้น หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว
จะได้ตระหนั กถึงบทบาทและความสาคัญ ที่จะทาให้ ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและมีความสาคัญต่อ
ครอบครัวเพื่อให้ผู้สูงอายุมีวิถีชีวิตและการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตระหนักถึง
ความสาคัญดังกล่าว จึงเห็นควรมีการเตรียมความ พร้อมและเตรียมตัวที่ดีแก่ประชาชนที่เป็นลูกหลาน เพื่อจะ
ทาให้ผู้สูงอายุมีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว และสังคมได้อย่างมีความสุข
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอานาจในการสร้างสุขในชีวิตประจาวันสาหรับประชาชน
2) พัฒนากิจกรรมทางสังคมและบริการผู้อื่น
3) พัฒนากิจกรรมนันทนาการ งานอดิเรกและเกม
4) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
5) เพื่อเสริมสร้างพลังอานาจประชาชนในการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนใน 5 พื้นที่เป้าหมาย
1) ชุมชนบ้านลาว ตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
2) ชุมชนบ้านอบทม ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
3) ชุมชนบ้านคลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4) บ้านพยอม ตาบลพยอม อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5) บ้านลาไทร ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอานาจประชาชนเพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข
มีวิธีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังนี้
6.1 สร้างชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอานาจสร้างสุขประชาชนในชีวิตประจาวัน
6.1.1 ศึกษาและรวบรวบข้อมูลกิจกรรมสร้างสุขประชาชน ประกอบด้วย
1) กิจกรรมทางสังคมและบริการผู้อื่น อาทิเช่น การเข้ากิจกรรมทางสังคม การเสียสละ
งานอาสาสมัครการทาประโยชน์แก่ผู้อื่น
2) กิจกรรมนันทนาการ งานอดิเรกและเกม อาทิเช่น งานอดิเรก เล่าเรื่องจากภาพ กีฬา
วาดรูป ดนตรี ท่องเที่ยว
3) กิจกรรมการเรียนรู้ อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่าย
6.1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอานาจสร้างสุขประชาชน โดยกระบวนการ
Walk Rally
6.2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอานาจสร้างสุขประชาชนจากชุดกิจกรรม โดย
กระบวนการ Walk Rally
6.2.1 วางแผนร่วมกับชุมชนเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังอานาจสร้างสุขประชาชนจากชุด
กิจกรรม โดยกระบวนการ Walk Rally
6.2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอานาจสร้างสุขประชาชนจากชุดกิจกรรม
โดยกระบวนการ Walk Rally
6.3 เสริมสร้างพลังอานาจประชาชนเพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข
6.3.1 ประชาชนระดมความคิดในการสร้างเสริมพลังอานาจ
6.3.2 ประชาชนคิดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอานาจ
6.3.3 ประชาชนนาเสนอกิจกรรมเสริมสร้างพลังอานาจ
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6.4 ติดตามประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอานาจสร้างสุขประชาชนจาก
ชุดกิจกรรม โดยกระบวนการ Walk Rally
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2562 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,300,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ดาเนินการในพื้นที่เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดาเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุมชน

5

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103207020152 1. การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้าง ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
พลังอานาจประชาชนเพื่อการดาเนิน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน (5 พื้นที่เป้าหมาย) เป็นเงิน 399600 บาท
ชีวิตที่เป็นสุข
- ค่าวิทยากร จานวน 216 ชม.ๆละ 600 บาท
- ค่าวิทยากร จานวน 900 ชม.ๆละ 300 บ
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าใช้สอย (5 พื้นที่เป้าหมาย) เป็นเงิน 640600 บาท
มกราคม - มิถุนายน 2562
- ค่าเบีย้ เลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าทางด่วน/ค่าบารุงรถ/ค่าที่พัก
- ค่าอาหารกลางวัน
สถานที่ดาเนินการ
- อาหารว่างเครื่องดื่ม
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- ค่าจ้างทาเอกสาร/ค่าจ้างทาเล่มรายงาน/ค่าจ้างอื่นๆ
พระนครศรีอยุธยา
- ค่าเช่าห้องประชุม

จานวนเงิน
1,300,000.00

ค่าวัสดุ (5 พื้นที่เป้าหมาย) เป็นเงิน 259800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1300000 บาท
รวม 1,300,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
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ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

1,300,000.00

0.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอานาจ
ประชาชนเพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการ

ชุมชน

0.00

0.00

5.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความผึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนบ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
รหัสโครงการ 6206000040
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62107 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
KPI107 จานวนโครงการ/กิจกรรม (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนบ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ. อ่างทอง ผ่านกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุภายในชุมชน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความตระหนักถึงความสาคั ญต่อศักยภาพ
และสุขภาพของผู้สูงอายุของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ดังที่องค์การสหประชาชาติกาหนดให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคล
สาคัญของสังคม ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่เปรียบเสมือนปราชญ์ความรู้ คลังสมบัติแห่งภูมิปัญญาที่มีชีวิต อัน
เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในชีวิตประจาวันท่ ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมี
พลวัต (Living history) ส่งผลให้ประสบการณ์ เหล่ านั้นมีคุณค่าต่อสังคมอย่างมาก การส่งเสริมบทบาทของ
ผู้สูงอายุโดยการบูรณาการความรู้ทางประวัติศาสตร์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างบทบาททางสังคมใหม่ให้แก่
ผู้สูงอายุแทนบทบาทเดิมที่สูญเสียไปเมื่อเข้าสู่ความเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุในด้าน
บทบาททางสั งคมว่า บุ คคลจะสามารถปรับตัวต่อการเป็นผู้ สูงอายุได้ดีเพียงใดนั้น ปัจจัยที่ส าคัญ ก็คือการ
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ยอมรับบทบาทของตนเองในแต่ละช่วงอายุ นอกจากการยอมรับตนเองแล้ว ยังเชื่อ มโยงถึงการยอมรับบทบาท
ทางสั งคมที่ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ างรวดเร็ว และการสร้ างบทบาทใหม่ ขึ้ น มาทดแทนบทบาทเดิ ม ที่
เปลี่ ย นไปด้ ว ย สาขาประวั ติ ศ าสตร์ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ดั ง กล่ า ว จึ ง เห็ น ควรน าทางวิ ธี ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไปถ่ายทอดให้แก่ผู้สูงอายุ และทาการบูรณาการตามความเชี่ยวชาญของสาขาเข้ากับองค์
ความรู้และคุณ ค่าที่มีอยู่ ในตัวของผู้สู งอายุ เพื่อพัฒ นาศักยภาพและเสริมสร้างสุขภาพทางด้านจิตใจให้ แก่
ผู้สูงอายุ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุในการสร้างและรื้อฟื้นองค์ความรู้ให้แก่ท้องถิ่น
2) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น
3) เพื่อให้ท้องถิน่ เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในชุมชน
5. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนบ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ. อ่างทอง
6. วิธีการดาเนินงาน
1) จัดกิจกรรมถ่ายทอดวิธีศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ
2) บูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาประวัติศาสตร์กับองค์ความรู้จากผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมสนทนา
กลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2562 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

50

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103207030152 1. การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ชุมชนบ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.
อ่างทองผ่าน
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 100 บาท
- ค่าจ้างทาเอกสาร 5,000 บาท
- ค่าจ้างทาป้าย 500 บาท
- ค่าทาเล่มรายงาน 300 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม 3,000 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน/ค่าทางด่วน/ค่าบารุงรถ 6000 บาท
ค่าวัสดุ 15,900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

รวม

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
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50,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

50,000.00

0.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนบ้านลาว ต.
เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทองผ่าน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คน

ปี 2561
ไตรมาส 1
(ต.ค.61–ธ.ค.61)
0.00

ร้อยละ

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.6–มี.ค.62)
(เม.ย.62 มิ.ย.62)
0.00
50.00
0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4
(ก.ค.62–ก.ย.62)
0.00
0.00

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกระดาษและเชือกกล้วย ชุมชนบ้านลาว
รหัสโครงการ 6206000041
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62105 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กล้วยน้าว้า (Klui Namwa) เป็นพืชที่มากไปด้วยคุณประโยชน์ และจัดเป็นกล้วยพื้นเมืองที่พบได้ทั่วไป
ในทุกภาค เป็นกล้วยที่นิยมปลูกไว้ในทุกครัวเรือนเพื่อการรับประทานผลสุก และแปรรูปผลดิบ รวมถึงการนา
ส่วนต่างๆมาใช้ป ระโยชน์ โดยเฉพาะใบตองที่ใช้ส าหรับห่ ออาหารหรือประกอบอาหาร เช่น ห่ อหมกต่างๆ
หยวกกล้วยอ่อนสาหรับนามาปรุ งอาหาร เช่น หมกหยวกกล้วย แกงหยวกกล้วย และยังนามาใช้เลี้ยงสัตว์ ที่
ส่วนมากนิยมใช้เลี้ยงสุกร ปลีกล้วยนามาประกอบอาหาร เช่น ยาหัวปลี แกงหัวปลีใส่ปลา ห่อหมกหัวปลีใส่ไก่
เป็ นต้น ผลอ่อนที่ได้จากการตัดปลี กล้วย ใช้จิ้มน้าพริกหรือรับประทานสดเป็นเครื่องเคียง ใบกล้ วยใช้ทา
เครื่องเล่นเด็ก ทาเครื่องพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ใช้ทาพานบายศรีสู่ขวัญ หรือใช้ห่อกระทง เป็นต้น ใบกล้วยที่
แห้งคาต้น คนโบราณหรือคนในชนบทนิยมในปัจจุบันนามาใช้มวนยาสูบ ก้านกล้วย ใช้ทาเครื่องเล่นให้แก่เด็ก
เช่น ม้าก้านกล้วย กาบกล้วยสด นามาฉีกแบ่งเป็นเส้น เล็กๆ สาหรับใช้แทนเชือกรัดของ ชุมชนบ้านลาว เป็น
ชุมชนหนึ่งที่มีพื้นที่ในการปลูกกล้วยซึ่งจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของชุมชน ซึ่งจากคุณประโยชน์ดังกล่าว
ของกล้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงมีแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากวัสดุท้องถิ่นกระดาษ
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และเชือกกล้วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาดในด้านรูปแบบที่สร้างสรรค์ น่าสนใจ
ชวนมอง ชวนซื้อหา เหมาะกับการใช้สอยของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการตลาดในราคาที่พอเหมาะ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และเล็งเห็นความสาคัญในการมีส่วนร่วมและภูมิปัญญาของชุมชนร่วมกับการนาองค์ความรู้
ทางด้านศิลปะและการออกแบบไปใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน จึงได้เสนอโครงการการ
ออกแบบบรรจุภัณ ฑ์จ ากวัส ดุท้องถิ่น กระดาษและเชือกกล้ วยชุมชนบ้านลาว เพื่อต่อยอดผลิ ตภัณ ฑ์ในเชิง
พานิชย์ สร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วยสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2) เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วยให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ชุมชนบ้านลาว
3) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นกระดาษและ
เชือกกล้วย
4) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนปรับประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์
ของชุมชน บ้านลาว
5. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนบ้านลาว
6. วิธีการดาเนินงาน โครงการการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วยชุมชนบ้านลาว
มีวิธีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังนี้
6.1 ศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วยชุมชนบ้านลาว
1) สารวจและรวบรวมวัตถุดิบในการจัดโครงการเชิงพื้นที่
2) ศึกษาข้อมูลการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วย จากเอกสาร งานวิจัย
และเชิงพื้นที่
3) ศึกษาดูงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น
6.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วย
1) วางแผนร่วมกับชุมชนจัดเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น
กระดาษและเชือกกล้วย
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วย
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือก
กล้วย
4) อบรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นกระดาษ
และเชือกกล้วย เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนปรับประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
สาหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชน บ้านลาว
6.3 ติดตามประเมินผลโครงการการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วยชุมชน
บ้านลาว
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7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2562 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 180,250.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดาเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

50

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103205010152 1. สารวจและรวบรวมวัตถุดิบในการจัดโครงการเชิงพื้นที่
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103205010221 2. ศึกษาข้อมูลการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น
กระดาษและเชือกกล้วย จากเอกสาร งานวิจยั และเชิง
พื้นที่
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103205010321 3. ศึกษาดูงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103205010421 4. วางแผนร่วมกับชุมชนจัดเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิน่ กระดาษและ
เชือกกล้วย
ระยะเวลาดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช่สอย
- ค่าเบีย้ เลี้ยง 2400 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าน้ามัน/เค้าเช่ารถ 2250 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

4,650.00

0.00

0.00

4,650.00

0.00

19,500.00

0.00

0.00

19,500.00

0.00

11,250.00

0.00

0.00

11,250.00

0.00

13,200.00

0.00

0.00

13,200.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4650 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 1 คน ๆละ 6 ชมๆละ 600 บ
ค่าใช้สอย
- ค่าเบีย้ เลี้ยง 2400 บ
- ค่าพาหนะ/ค่าน้ามัน/ค่าเช่ารถ 4500 บ
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 3000 บ
ค่าวัสดุ 6000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19500 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 1 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บ
ค่าใช้สอย
- ค่าเบีย้ เลี้ยง 2400 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน 2250 บาท
ค่าวัสดุ 3000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11250 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหาร จานวน 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
เมษายน - มิถุนายน 62

สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103205010521 5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วย
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

103205010621 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วย
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน 2250 บาท
ค่าวัสดุ 5250 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13200 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 6 คนๆละ 6 ชมๆละ 300 บ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 3000 บาท
- ค่าจ้างทาป้าย 500 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน 4500 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท
ค่าวัสดุ 19800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50100 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 1 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
- ค่าจ้างทาป้าย 500 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน 2250 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท
ค่าวัสดุ 9000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26850 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

50,100.00

0.00

0.00

50,100.00

0.00

26,850.00

0.00

0.00

26,850.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

103205010721 7. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนปรับประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติใน ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชน บ้าน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ลาว
- ค่าวิทยากรจานวน 1 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บ
ค่าใช้สอย
ระยะเวลาดาเนินการ
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ
เมษายน - มิถุนายน 62
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
สถานที่ดาเนินการ
- ค่าจ้างทาป้าย 500 บาท
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน 2250 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท
ค่าวัสดุ 6600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24450 บาท

24,450.00

0.00

0.00

24,450.00

0.00

103205010821 8. ติดตามประเมินผลโครงการการออกแบบบรรจุภัณฑ์
จากวัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วยชุมชน บ้าน
ลาว

30,250.00

0.00

0.00

30,250.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 10500 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน 2250 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท
- ค่าทาเล่มรายงาน 3000 บาท
ค่าวัสดุ 3000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30250 บาท

รวม 180,250.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. สารวจและรวบรวมวัตถุดิบในการจัดโครงการเชิงพื้นที่
2. ศึกษาข้อมูลการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นกระดาษ
และเชือกกล้วย จากเอกสาร งานวิจยั และเชิงพื้นที่
3. ศึกษาดูงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น
4. วางแผนร่วมกับชุมชนจัดเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุทอ้ งถิ่นกระดาษและเชือกกล้วย
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น
กระดาษและเชือกกล้วย
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วย
7. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนปรับประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชน บ้านลาว
8. ติดตามประเมินผลโครงการการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วยชุมชน บ้านลาว

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

คน
ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

10.00
85.00
1.00

0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

85.00
1.00
85.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ โครงการเสริมพลังเยาวชนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รหัสโครงการ 6206000042
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62107 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
KPI107 จานวนโครงการ/กิจกรรม (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทเป็นแหล่งข้อมูลของ
วัฒนธรรมต่างๆ เยาวชนมีขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ตลอดจน พฤติกรรมทางสังคมที่เบี่ยงเบนไปจาก
บรรทัดฐานเดิม ส่งผลให้ เยาวชนขาดจิตส านึกสาธารณะ ไม่สนใจกัน ขาดกิจกรรมการมีส่วนร่วม ห่ างเหิ น
ศาสนา และขาดความซื่อสัตย์ ทั้งนี้จิตสาธารณะ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นส่วนรวมหรือ การตระหนักรู้
และคานึงถึงการมีส่วนรวมร่วมกัน การตระหนักรู้ตน ที่จะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หรือ
การคานึงถึงผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นสังคมเดียวกัน เป็นการแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม การบริการชุมชน
การท าประโยชน์ เพื่ อสั งคม ถ้าเป็ น วัตถุห รื อสิ่ งของทุ กคนสามารถใช้ ป ระโยชน์ ร่วมกัน ได้ ดังนั้ น การมีจิ ต
สาธารณะจึ งมีบ ทบาทส าคัญ ในการขับ เคลื่อนการพัฒ นาชุมชน นาไปสู่การทาเพื่อส่ วนรวม รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ซึ่งสาคัญ ต่อการอยู่ ร่วมกัน ในสังคม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการขาดจิตสาธารณะของเยาวชนจึงจะจัดโครงการ
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เสริมพลังเยาวชนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อพั ฒนากระบวนการสร้างการเรียนรู้แก่เยาวชนที่สร้างสานึก
จิตสาธารณะ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ทาความดีเพื่อสังคม รวมทั้งสามารถมองโลกและสังคมเชิงระบบ นาไปสู่การสร้าง
ทักษะองค์ความรู้ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชน
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างสานึกจิตสาธารณะแก่เยาวชน
2) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนจากเยาวชน
5. กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชน โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจานวน 40 คน
เยาวชน โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 40 คน
เยาวชน โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) จังหวัดอ่างทอง จานวน 40 คน
เยาวชน โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง จานวน 40 คน
รวมทั้งสิ้น 160 คน
6. วิธีการดาเนินงาน การบรรยาย การระดมความคิด และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 75,900.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. การดาเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

160

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103207040152 1. เสริมพลังเยาวชนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

75,900.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
75,900.00
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร จานวน 3 คนๆละ 28 ชมๆละ 300 บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างจานวน 160 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
- ค่าอาหาร จานวน 160 คนๆละ 1 มือ้ ๆละ 100 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าบารุงรถ /ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน/ค่าเบี้ยเลี้ยง 7500 บาท
ค่าวัสดุ 16,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,900 บาท
รวม 75,900.00

0.00

0.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. เสริมพลังเยาวชนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

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

160.00
85.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตสานึกสิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่พลเมืองสาหรับเยาวชน
รหัสโครงการ 6206000043
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62107 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
KPI107 จานวนโครงการ/กิจกรรม (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่พลเมืองนั้น
จะต้องเริ่มที่เด็กและเยาวชน สถานศึกษาจึงเป็นสถาบันที่สาคัญยิ่งในการปลูกฝัง ฝึกฝนเด็กและเยาวชนให้รู้จัก
และคุ้นเคยกับพื้นฐานความคิดเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่พลเมือง ซึ่งมีความสาคัญยิ่งต่อการเป็นพลเมืองดี
และกาลังสาคัญในการพัฒ นาชาติบ้านเมืองในอนาคต เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนั กถึงความส าคัญ ของวิถีชีวิตในกรอบของสิ ท ธิขั้น พื้น ฐานและหน้าที่ พลเมือง ตลอดจนรณรงค์และ
ส่งเสริมให้มีการดาเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างสิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่พลเมืองทุกแห่ง ที่จะนาไปประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจาวันของตนเองต่อไป สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเยาวชน ตาบลคลองจิก ให้
สามารถดารงชีวิตอยู่ ในสั งคมและชุมชนได้อย่างมีความสุ ข และได้มองเห็ นความส าคัญ ของเรื่องการสร้าง
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จิตสานึกรักสิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่พลเมือง และการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่พลเมืองซึ่ง
เป็นพื้นฐานในทางด้านดารงชีวิต จึงได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสานึกสิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่พลเมือง
ให้กับเยาวชนเพื่อขยายและกระจายโอกาส สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ตลอดจนนาไปใช้เป็น
พื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวทางสิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่พลเมือง ไปสู่นักเรียน นักศึกษาประชาชน
โดยทั่วไปในเขต ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) นักเรียนมีความรู้ในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่พลเมือง และทักษะการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
โดยมีการเรียนรู้ร่วมกันกับคนในชุมชน
3) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาประชาชนโดยทั่วไปในเขตตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน ความเสมอภาค และ
หน้าที่พลเมืองตามระบบประชาธิปไตย
4) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาประชาชนโดยทั่วไปในเขต ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวง
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษาประชาชนโดยทั่วไปในเขต ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จานวน 100 คน
6. วิธีการดาเนินงาน การบรรยาย การระดมความคิด และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดาเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

100

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103207050152 1. สร้างจิตสานึกสิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่
พลเมือง
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 5 คนๆละ 24 ชมๆละ 600 บ.
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท
- ค่าอาหารจานวน100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บ
- ค่าจ้าทาป้าย 500 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าน้ามัน 500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

100,000.00

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

100,000.00

0.00

รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.สุธี โกสิทธิ์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. สร้างจิตสานึกสิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่พลเมือง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

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

100.00
85.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชน
บ้านลาวเวียง รหัสโครงการ 6206000044
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
KPI107 จานวนโครงการ/กิจกรรม (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทารายได้เป็นอันดับต้นๆจนถึงปัจจุบันแม้และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยัง
เป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศที่สาคัญยิ่งการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนอกจากผลประโยชน์จะ
ตกอยู่ภายในประเทศแล้วยังช่วยสร้างงานสร้างอาชีพอีกหลายแขนงก่อให้เกิดการกระจายงานกระจายรายได้
ไปสู่ ท้ อ งถิ่ น ต่ างๆนั บ เป็ น การหมุ น เวี ย นทางเศรษฐกิ จ อั น เป็ น รากฐานส าคั ญ ของการพั ฒ นาประเทศชาติ
นอกจากนี้ทางด้านสังคมการท่องเที่ยวก็เป็นการพักผ่อนที่ช่วลดความตึงเครียดพร้อมๆกับสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้มาเยือนและเจ้าของท้องถิ่นจึงเห็นได้ว่าอุตสาหกรรการท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการเมื องประเทศไทยเป็ น ประเทศที่มีทรัพยากท่ องเที่ยวและมีคุณ ค่าทั้งทางด้านธรรมชาติและ
ทางด้านวัฒนธรรมอีกทั้งความมีมิตรไมตรีของคนไทย ทั้งนี้ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวหลีกหนีการท่องเที่ยวเมือง
ใหญ่เนื่องจากมีความวุ่นวาย การจราจรคับคั่ง ข้าวของเครื่อใช้ และที่พักมีราคาแพง จึงหันมาท่องเที่ยวเมือง
รอง หรื อเมื องเล็ กๆ มากขึ้น ซึ่งเมื องนองเหล่ านี้มีแ หล่ งท่อ งเที่ ยวทางธรรมชาติ และแหล่ งท่องเที่ ยวทาง
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วัฒนธรรม ส่งผลให้จังหวัดรองเหล่า นี้ต้องมีการตั้งรับและช่วยประชาสัมันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตนเอง ชุมชน
บ้ า นลาว เป็ น ชุ ม ชนหนึ่ ง ที่ มี พื้ น ที่ ห นึ่ ง ที่ น่ า สนใจในการสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย ว โดยมี ทั้ ง แหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และมี วัฒนธรรมเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สาคัญ สามารถดึงดูดให้กลุ่ม
คนต่างถิ่น เดินทางมาเยือนเพื่อสัมผัสและชื่นชมกับสิ่งที่ไม่มีในท้องถิ่นของตน จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของคน
ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน การท่องเที่ยวได้ใช้วัฒนธรรมของท้องถิ่น
เป็นทรัพยากรในการดาเนินกิจการ ในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมก็ได้ประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวในด้านการสร้างรายได้ การจ้างงาน นามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งวัฒนธรรม หมายถึง
วิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม กลุ่มชาติพันธุ์ใด ชาติพันธุ์หนึ่ง ที่ประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม
กฎหมาย ประเพณี พิธีกรรม วิทยาการและทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดขึ้นทาขึ้น ในสังคมนั้นๆ วัฒนธรรมที่นามาใช้
ประโยชน์ในการท่องเที่ยวนั้นเป็นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุหรือมีลักษณะเป็นรูปธรรมที่จะนามาพัฒนาให้เป็นจุด
สนใจของนั กท่องเที่ยวนั้ น ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวโบราณวัตถุส ถาน แหล่งประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน งาน
ศิลปกรรม
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสารวจเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนลาวเวียง
2) เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนลาวเวียง
3) เพื่อสร้างสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านลาวเวียง
4) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านลาวเวียง
5. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนบ้านลาว
6. วิธีการดาเนินงาน โครงการการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของ
ชุมชนบ้านลาวเวียงมีวิธีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังนี้
6.1 ศึกษาการเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านลาว
1) สารวจเส้นทางการท่งเที่ยวในการจัดโครงการเชิงพื้นที่
2) ศึกษาข้อมูลในท้องถิ่น จากเอกสาร งานวิจัย และเชิงพื้นที่
3) ศึกษาดูงานเศรษฐกิจในท้องถิ่น
6.2 อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการหาอัตลักษณ์ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
1) วางแผนร่วมกับชุมชนจัดเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการท่องเที่ยวในชุมชน
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวในชุมชน
6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการหาเส้นทางการท่องเที่ยว
1) อบรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการหาเส้นทางการท่องเที่ยวใน
ชุมชน
2) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนปรับประยุกต์ในการสร้างเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยว
3) ติดตามประเมินผลโครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชาวบ้านลาวเวียง
6.4 การสร้างวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชนบ้านลาวเวียง
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7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 357,700.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครังในการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ระยะเวลาดาเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

5

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103206020152 1. สารวจเส้นทางการท่องเที่ยวในการจัดโครงการเชิงพื้นที่
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103206020252 2. ศึกษาข้อมูลในท้องถิ่น จากเอกสาร งานวิจยั และเชิง
พื้นที่
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103206020352 3. ศึกษาดูงานเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพื่อนามาพัฒนาเป็น
เส้นทางการท่องเที่ยว
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103206020452 4. วางแผนร่วมกับชุมชนจัดเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียนการหาอัตลักษณ์ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ระยะเวลาดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน 15000 บาท
- ค่าเบีย้ เลี้ยง 14400 บาท
- ค่าจ้างทาแบบสารวจ 3000 บาท
ค่าวัสดุ 9000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41400 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 3 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บ
ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 3750 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน 15000 บาท
- ค่าเบีย้ เลี้ยง 4800 บาท
ค่าวัสดุ 8000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42350 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 3 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บ
ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน 15000 บาท
- ค่าเบีย้ เลี้ยง 14,400 บาท
- ค่าจ้างทาเอกสาร 3000 บาท
ค่าวัสดุ 10000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53200 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร 6 คนๆละ 6 ชมๆละ 300 บาท
ค่าใช้สอย

277

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

41,400.00

0.00

0.00

41,400.00

0.00

42,350.00

0.00

0.00

42,350.00

0.00

53,200.00

0.00

0.00

53,200.00

0.00

42,350.00

0.00

0.00

42,350.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

103206020552 5. วางแผนร่วมกับชุมชนจัดเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ส่งเสริมให้ชุมชนปรับประยุกต์ในการสร้างเศรษฐกิจเพื่อการ
ท่องเที่ยว
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

103206020652 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการหาเส้นทางการ
ท่องเที่ยว
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน 5000 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท
- ค่าจ้างทาเอกสาร 3000 บาท
ค่าวัสดุ 17850 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42350 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 6 คนๆละ 6 ชมๆละ 300 บ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
- ค่าจ้างทาเอกสาร 3000 บาท
- ค่าจ้างทาป้าย 500 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน 4500 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท
ค่าวัสดุ 19800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50100 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 3 คนๆละ 6 ชมๆละ 300บ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
- ค่าจ้างทาป้าย 1500 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน 5000 บาท

278

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

50,100.00

0.00

0.00

50,100.00

0.00

31,400.00

0.00

0.00

31,400.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103206020752 7. อบรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการหา
เส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

103206020852 8. สร้างแบบจาลองในการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านลาว
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท
ค่าวัสดุ 8000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31400 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
32,400.00
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 3 คนๆละ 6 ชมๆละ 300 บ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
- ค่าจ้างทาป้าย 1000 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน 5000 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท
ค่าวัสดุ 9000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32400 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
64,500.00
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
- ค่าจ้างทาเอกสาร 10500 บาท
- ค่าทาเล่มรายงาน 3000 บาท
- ค่าจ้างทาวีดีทัศน์ 25500 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน 5000 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท
ค่าวัสดุ 9000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64500 บาท
รวม 357,700.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
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ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

32,400.00

0.00

0.00

0.00

64,500.00

0.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. สารวจเส้นทางการท่องเที่ยวในการจัดโครงการเชิงพื้นที่
2. ศึกษาข้อมูลในท้องถิ่น จากเอกสาร งานวิจยั และเชิงพื้นที่
3. ศึกษาดูงานเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพื่อนามาพัฒนาเป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยว
4. วางแผนร่วมกับชุมชนจัดเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน
การหาอัตลักษณ์ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. วางแผนร่วมกับชุมชนจัดเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนปรับประยุกต์ในการสร้างเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการหาเส้นทางการท่องเที่ยว
7. อบรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการหาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในชุมชน
8. สร้างแบบจาลองในการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านลาว

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ครั้ง
ร้อยละ
กิจกรรม
ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.00
85.00
1.00
85.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม
ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

85.00
1.00
85.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

85.00
1.00
85.00

0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการรักษ์นา รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชนโดยการพัฒนาและจัดการผักตบชวาให้เป็นดิน
และปุ๋ย รหัสโครงการ 6206000045
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62303 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชีวัดที่ : KPI303 จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
KPI304 จานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0302, 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพืนที่เป็นที่ลุ่ม มีแม่นาสายใหญ่ คือ แม่นาป่าสัก แม่นาลพบุรีและแม่นา
เจ้าพระยา ไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบผืนแผ่นดินส่วนใหญ่ของตัวเมืองไว้ ตัวจังหวัดจึงเป็นเกาะที่มี
บ้านเรือนปลูกเรียงรายหนาแน่นตามสองข้างฝั่งแม่นา นอกเหนือจากนันยังมีคลองสาขากระจายอยู่ทั่วไปในตัว
จังหวัด ทาให้เป็นแหล่ง กาเนิดผักตบชวา เติบโตและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ผักตบชวา เป็นพืชนาล้มลุกอายุ
หลายฤดูสามารถอยู่ได้ทุกสภาพนา มีถิ่นกาเนิดในแถบลุ่มนาแอมะซอน ในทวีปอเมริกาใต้มีดอก สีม่วงอ่อน
คล้ายช่อดอกกล้วยไม้ และแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งนาทั่วไป มีชื่อเรียกใน
แต่ละ
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อรักษ์นา รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชนโดยการพัฒนาและจัดการผักตบชวาให้เป็นดินและปุ๋ย
2) เพื่อปรับวัชพืชเป็นทุนของชุมชน
3) เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ชุมชน
5. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนบ้านลาว
6. วิธีการดาเนินงาน โครงการรักษ์นา รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชนโดยการพัฒนาและจัดการผักตบชวาให้เป็น
ดินและปุ๋ย มีวิธีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังนี
1) สารวจและรวบรวมวัตถุดิบในการจัดโครงการเชิงพืนที่
2) ศึกษาข้อมูลการจัดการผักตบชวาให้เป็นดินและปุ๋ย จากเอกสาร งานวิจัย และเชิงพืนที่
3) ศึกษาดูงานและฝึกอบรมการจัดการดินและปุ๋ย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พืนที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 182,650.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีวัดของโครงการ
ตัวชีวัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ชุมชนเป้าหมายในการดาเนินการ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดาเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุมชน

1

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103219010152 1. สารวจและรวบรวมวัตถุดิบในการจัดโครงการเชิง
พืนที่
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103219010252 2. ศึกษาข้อมูลการจัดการผักตบชวาให้เป็นดินและปุ๋ย
จากเอกสาร งานวิจัย และเชิงพืนที่
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

103219010352 3. ศึกษาดูงานและฝึกอบรมการจัดการดินและปุ๋ย
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าเบียเลียง 2400 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่านามัน 2250 บาท
ค่าวัสดุ 3000 บาท
รวมเป็นเงินทังสิน 7650 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

7,650.00

0.00

0.00

7,650.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 1 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บ
ค่าใช้สอย
- ค่าเบียเลียง 4800 บาท
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 4500 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่านามัน 4500 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท
ค่าวัสดุ 3000 บาท
รวมเป็นเงินทังสิน 23400 บาท

23,400.00

0.00

0.00

23,400.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 2 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บ
ค่าใช้สอย
- ค่าเบียเลียง 4800 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่านามัน 4500 บาท
ค่าวัสดุ 5000 บาท
รวมเป็นเงินทังสิน 21500 บาท

21,500.00

0.00

0.00

21,500.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103219010452 4. วางแผนร่วมกับชุมชนจัดเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปรับวัชพืชเป็นทุนของชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103219010552 5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับวัชพืชเป็นทุนของชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

103219010652 6. จัดเก็บรวบรวมผลผลิตและนาเสนอผลผลิต
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 20 คนๆละ 1 มือๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 20 คนๆละ 1 มือๆละ 100 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่านามัน 2250 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท
รวมเป็นเงินทังสิน 7950 บาท

7,950.00

0.00

0.00

7,950.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 10 คนๆละ 6 ชมๆละ 300 บ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 60 คนๆละ 2 มือๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 60 คนๆละ 1 มือๆละ 100 บาท
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 6000 บาท
- ค่าจ้างทาป้าย 1500 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่านามัน 4500 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท
ค่าวัสดุ 27000 บาท
รวมเป็นเงินทังสิน 70200 บาท

70,200.00

0.00

0.00

70,200.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 60 คนๆละ 2 มือๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 60 คนๆละ 1 มือๆละ 100 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่านามัน 4500 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท

20,700.00

0.00

0.00

20,700.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ค่าวัสดุ 3000 บาท
รวมเป็นเงินทังสิน 20700 บาท
103219010752 7. ติดตามประเมินผลโครงการรักษ์นา รักษ์สิ่งแวดล้อม
รักษ์ชุมชนโดยการพัฒนาและจัดการผักตบชวา ให้
เป็นดินและปุ๋ย
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 50 คนๆละ 1 มือๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 50 คนๆละ 1 มือๆละ 100 บาท
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 10500 บาท
- ค่าจ้างทาป้าย 500 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่านามัน 4500 บาท
- ค่าทาเล่มรายงาน 3000 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท
ค่าวัสดุ 3000 บาท
รวมเป็นเงินทังสิน 31250 บาท

31,250.00

รวม 182,650.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
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0.00

0.00

31,250.00

0.00

13. ตัวชีวัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. สารวจและรวบรวมวัตถุดิบในการจัดโครงการเชิงพืนที่
2. ศึกษาข้อมูลการจัดการผักตบชวาให้เป็นดินและปุ๋ย จากเอกสาร
งานวิจัย และเชิงพืนที่
3. ศึกษาดูงานและฝึกอบรมการจัดการดินและปุ๋ย
4. วางแผนร่วมกับชุมชนจัดเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับวัชพืช
เป็นทุนของชุมชน
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับวัชพืชเป็นทุนของชุมชน
6. จัดเก็บรวบรวมผลผลิตและนาเสนอผลผลิต
7. ติดตามประเมินผลโครงการรักษ์นา รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชน
โดยการพัฒนาและจัดการผักตบชวา ให้เป็นดินและปุย๋

ตัวชีวัด(Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนครังในการจัดกิจกรรม
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนครังในการจัดกิจกรรม

ครัง
ร้อยละ
กิจกรรม

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1.00
85.00
1.00

0.00
0.00
0.00

ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนครังในการจัดกิจกรรม
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนครังในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครัง
ร้อยละ
ครัง

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

85.00
1.00
85.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนครังในการจัดกิจกรรม
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนครังในการจัดกิจกรรม
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนครังในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครัง
ร้อยละ
ครัง
ร้อยละ
ครัง

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึนในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบชี้นาตนเองของเยาวชน ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
เว็บแอพลิเคชั่น ในชุมชนบ้านลาว จ.อ่างทอง รหัสโครงการ 6206000046
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
KPI107 จานวนโครงการ/กิจกรรม (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ชุมชนบ้านลาว จ.อ่างทอง เป็นชุมชนที่ยังมีคนไทยเชื้อสายลาว ที่อพยพมาจากเวียงจันทร์ เข้ามาตั้งถิ่น
ฐาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มคนในชุมชนยังมีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม ทาให้ชุมชนบ้านลาว จ.
อ่างทอง ยังมีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมายังคนรุ่นใหม่อยู่บ้าง แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
กาลังโน้มเอียงไปสู่กระแสภูมิปัญญาสากลที่มีการผสมผสานภูมิปัญญาเข้ากับความรู้ใหม่จนสูญสิ้นภูมิปัญญา
แบบดั้งเดิม อีกทั้งยังมีปัญหาในการพัฒนาเกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็นการละเลยและละทิ้งภูมิ
ปัญญา การรับรู้ภูมิปัญญาใหม่เข้ามาอย่างขาดความระวัง ขาดความเชื่อมั่นในภูมิปัญญาของตนเอง และการ
บริห ารหารศึกษาและการจัดการเรีย นรู้ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการสืบทอดภูมิปัญญาไทย ส่งผลให้ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นไม่ได้รับการสืบทอดและอาจสูญหายไปในที่สุด ซึ่งภูมิปัญญาที่สาคัญของชาวลาวเวียง จ.อ่างทองนั้นมี
มากมาย เช่น ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ การประกอบอาชีพ เครื่องแต่งกาย ประเพณี และวัฒนธรรม ที่ทรงคุณค่า
แต่ขาดเยาวชนที่จะสืบทอดภูมิปัญญาดังกล่าว เนื่องจากเยาวชนในชุมชนจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตามที่กฎหมายกาหนด จึงไม่มีเวลาเรียนรู้ภูมิปัญญานั้น จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านสื่ออินเทอร์เน็ต ที่เปิด
โอกาสทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจ ทาให้การเรียนรู้ไม่ต้องยึ ดติดกับสถานที่ และเวลา ผ่านเว็บแอพลิเคชั่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบชี้นาตนเองของเยาวชน ผ่านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ด้วยเว็บแอพลิ เคชั่น ในชุมชนบ้านลาว จ.อ่างทอง เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญ ญาท้องถิ่นที่
ทรงคุณค่าไม่ให้สูญหายไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบชี้นาตนเองของเยาวชน ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยเว็บแอพลิเคชั่นใน
ชุมชนบ้านลาว จ.อ่างทอง
2) เพื่อวิเคราะห์ออกแบบเว็บแอพลิเคชั่นเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนบ้านลาว จ.อ่างทอง
3) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาในชุมชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชน
5. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนบ้านลาว
6. วิธีการดาเนินงาน
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น ใช้วิธีการพัฒนาภาษาเพื่อรองรับการ
ทางานเว็บแอพลิเคชั่น รวมถึงการสร้างงานสื่อมัลติมีเดียที่ใช่ในการถ่ายทอดความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
งานเว็บแอพลิเคชั่นของเยาวชนด้วยการเรียนรู้แบบชี้นาตนเอง ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนบ้านลาว
จ.อ่างทอง ติดตามประเมินผลการใช้งานเว็บแอพลิเคชั่นของเยาวชน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนชุมชนเป้าหมายในการดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดาเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุมชน

1

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103206030152 1. เก็บข้อมูลภาคสนามร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103206030252 2. การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103206030352 3. วางแผนร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่ ตรวจสอบ
ข้อมูลความถูกต้องของข้อมูล
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าเบีย้ เลี้ยง 7200 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน 3750 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10950 บาท

10,950.00

0.00

0.00

10,950.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าจ้างทาเว็บแอพลิเคชั่น 40000 บาท
- ค่าเช่าโฮสต์เว็บไซต์ 2000 บาท
- ค่าจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดีย 20000 บาท

62,000.00

0.00

0.00

62,000.00

0.00

16,950.00

0.00

0.00

16,950.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 1 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน/บารุงรถ/เบี้ยเลี้ยง 4650
บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท
ค่าวัสดุ 3000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16950 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103206030452 4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเว็บแอพลิเคชั่น
ของเยาวชน
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

103206030552 5. ติดตามประเมินผลการใช้งานเว็บแอพลิเคชั่นของ
เยาวชน
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 1 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 4000 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน 2250 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท
- จ้างทาป้าย 500 บาท
ค่าวัสดุ 6800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25550 บาท

25,550.00

0.00

0.00

25,550.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 10500 บาท
- ทาเล่มรายงาน 3000 บาท
- จ้างทาแผ่นพับ 6000 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน 2250 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม 3000 บาท
ค่าวัสดุ 3000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34550 บาท

34,550.00

0.00

0.00

34,550.00

0.00

รวม 150,000.00
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เก็บข้อมูลภาคสนามร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น
3. วางแผนร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่ ตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกต้องของข้อมูล
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเว็บแอพลิเคชั่นของเยาวชน
5. ติดตามประเมินผลการใช้งานเว็บแอพลิเคชั่นของเยาวชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.00
85.00
1.00
85.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

85.00
1.00
85.00
1.00
85.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเยาวชนให้ใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาวเวียง
รหัสโครงการ 6206000047
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
KPI204 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 20)
KPI206 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นเป็น 30 โรงเรียน
KPI207 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................
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3. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อตอบสนองต่อ
นโยบายแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแนวทางของพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงได้มุ่งเน้นศึกษาวิจัยในประเด็นของการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการสื่อสาร
โดยผ่านช่องทางการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งมีบทบาทในการใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเป็นอย่างมากในบริบท
ปัจจุบัน ที่นิยมใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เปิดรับข้อมูลและเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ร้านอาหาร สินค้าชุมชน ศิลปะวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของชุมชนได้
ซึ่งผู้วิจัยมองเห็นถึงความสาคัญของเยาวชนในชุมชน ที่มีศักยภาพการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และ
พร้อมจะเรียนรู้เรื่องการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ โดยเยาวชนในพื้นที่ชุมชนบ้านลาวจะได้ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมา สถานที่สาคัญ สินค้าชุมชน หรือจุดเด่นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเรียนรู้
การสร้างเนื้อหา และข้อมูลผ่านสารจากการถ่ายภาพ และการสร้างสรรค์ข้อความให้น่าสนใจ การผลิตสื่อเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ในแบบง่าย รวมทั้งการใช้สื่อออนไลน์ในด้านบวก เช่น การใช้แฟนเพจเฟซบุ๊ก เพื่อเผื่อแพร่
ข้อมูลของชุมชนบ้านลาวเวียง เป็นต้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาเยาวชนให้ใช้สื่อออนไลน์ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาวเวียง
5. กลุ่มเป้าหมาย
จานวนนักเรียนชั้น ป.4-6
6. วิธีการดาเนินงาน
นักเรียนสารวจข้อมูลประวัติความเป็นมาและจุดเด่นของชุมชนบ้านลาวเวียง การพัฒนาเยาวชนชุมชน
บ้ านลาวเวีย ง ทดลองน าเนื้ อหาที่ส ร้างสรรค์สื่ อสารผ่ านช่องทางสื่ อออนไลน์ สรุป ผลจากการสนทนากลุ่ ม
สัมภาษณ์และสังเกตการณ์พัฒนาของเยาวชน สรุปข้อมูลจานวนผู้เข้าชมและความนิยมแฟนเพจชุมชนบ้านลาว
เวียง เขียนรายงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 62,250.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครางการมีความพึงพอใจ
เชิงเวลา
1. ดาเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

30

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103210060152 1. นักเรียนสารวจและรวบรวมวัตถุดิบในการจัด
โครงการเชิงพื้นที่
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103210060252 2. ฝึกอบรมและปฏิบัติการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาวเวียง
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103210060352 3. ติดตามประเมินผลการใช้สื่อออนไลน์ของเยาวชน
ชุมชนบ้านลาวเวียง
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
- ค่าจ้างทาป้าย 500 บาท
ค่าวัสดุ 900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6500 บาท

6,500.00

0.00

0.00

6,500.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 3 คนๆละ 6 ชมๆละ 300 บ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 30 คนๆละ 6 มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 30 คนๆละ 3 มื้อๆละ 100 บาท
ค่าวัสดุ 800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21500 บาท

21,500.00

0.00

0.00

21,500.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 3 คนๆละ 6 ชมๆละ 300 บ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท

10,500.00

0.00

0.00

10,500.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10500 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

103210060452 4. เยาวชนชุมชนบ้านลาวเวียงปฏิบัติการจัดทาแฟนเพจ ตอบแทน,ใช้สอย
เฟซบุ๊กส์ของชุมชน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 3 คนๆละ 6 ชมๆละ 300 บ
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าใช้สอย
เมษายน - มิถุนายน 62
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท
สถานที่ดาเนินการ
- ค่าอาหารจานวน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10500 บาท

10,500.00

0.00

0.00

10,500.00

0.00

103210060552 5. การสนทนากลุ่มครู นักเรียนและสัมภาษณ์เชิงลึกถึง
ผลการฝึกอบรม

13,250.00

0.00

0.00

13,250.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 62
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรจานวน 3 คนๆละ 6 ชมๆละ 300 บ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จานวน 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารจานวน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 2250 บาท
- ค่าจ้างทาเล่มรายงาน 500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13250 บาท
รวม

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
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62,250.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. นักเรียนสารวจและรวบรวมวัตถุดิบในการจัดโครงการเชิงพื้นที่
2. ฝึกอบรมและปฏิบัติการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชนบ้านลาวเวียง
3. ติดตามประเมินผลการใช้สื่อออนไลน์ของเยาวชนชุมชนบ้านลาว
เวียง
4. เยาวชนชุมชนบ้านลาวเวียงปฏิบัติการจัดทาแฟนเพจเฟซบุ๊กส์
ของชุมชน
5. การสนทนากลุ่มครู นักเรียนและสัมภาษณ์เชิงลึกถึงผลการ
ฝึกอบรม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1.00
85.00
3.00

0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษและเชือกกล้วย ชุมชนบ้านลาว
รหัสโครงการ 6206000048
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กล้วยเป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่อยู่คู่กับการดารงชีวิตของคนไทยมาช้านานและมีวิธีในการใช้ประโยชน์
ส่วนต่างๆของกล้วยเพื่อการดารงชีวิตในหลากหลายด้านเช่น การนาต้นกล้วยมาเป็นอาหารของสัตว์ นาใบตอง
มาห่ออาหาร ส่วนต่างๆสามารถนามาใช้ประกอบอาหาร เป็นต้น อีกส่วนที่ถูกนามาใช้คือกาบกล้วยโดยการ
นามาฉีกเป็นเส้นด้วยวิธีการต่างๆเป็นเส้นยาวเพื่อใช้เป็นเชือกสาหรับผูก รัด มัด ร้อย อาหารหรือสิ่งของต่างๆ
อีกวิธีการหนึ่ งที่น่ าสนใจคือการน ามาฟั่นเป็นเกลี ยวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความสวยงามของวัสดุ จาก
ประโยชน์ดังที่กล่าวมาพบว่าลักษณะเส้นใยของลาต้นกล้วยนั้นมีคุณสมบัติที่สามารถนามาต่อยอดเป็ นกระดาษ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ ชุ ม ชนบ้ านลาวเป็ น ชุ ม ชนที่ มี ต้ น กล้ ว ยเป็ น จ านวนมากในพื้ น ที่ ชุม ชนได้ใช้
ประโยชน์จากกล้วยตามภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น แต่จากคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของกล้วยตามที่กล่าวมา
ในข้ างต้ น นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ าสามารถพั ฒ นาต่ อ ยอดจากกระดาษและเชื อ กกล้ ว ยที่ เป็ น วั ส ดุ ในท้ อ งถิ่ น สู่ ก าร
สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษและเชือกกล้วยด้วยลักษณะเฉพาะที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวของ
ท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่นและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ให้แก่ชุมชนได้
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาวัสดุกระดาษและเชือกกล้วยในชุมชนบ้านลาว
2) เพื่อพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษและเชือกกล้วยชุมชนบ้านลาว
3) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการถ่ายทอดลักษณะเฉพาะของชุมชนผ่านการสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษและเชือกกล้วยชุมชนบ้านลาว
5. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนบ้านลาว
6. วิธีการดาเนินงาน โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษและเชือกกล้วยชุมชนบ้านลาวมี
วิธีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1) ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษและเชือกกล้วยชุมชนบ้านลาว
1.1) สารวจและรวบรวมข้อมูลในพื้นที่
1.2) ศึกษาข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษและเชือกกล้วยชุมชนบ้านลาว
จากเอกสาร งานวิจัยและในเชิงพื้นที่
2) อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษและเชือกกล้วยชุมชนบ้านลาว
2.1) วางแผนร่วมกับชุมชนจัดเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาก
กระดาษและเชือกกล้วยชุมชนบ้านลาว
2.2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษและเชือกกล้วย
ชุมชนบ้านลาว
3) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการถ่ายทอดลักษณะเฉพาะของชุมชนผ่านการสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษและเชือกกล้วย ชุมชนบ้านลาว
3.1) อบรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการถ่ายทอดลักษณะเฉพาะของชุมชนผ่านการสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาก
กระดาษและเชือกกล้วย ชุมชนบ้านลาว
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

100

ร้อยละ

70

ร้อย

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103206040152 1. สารวจและรวบรวมข้อมูล ศึกษาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วย
ชุมชนบ้านลาว
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนบ้านลาว
103206040252 2. ศึกษาข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาก
กระดาษและเชือกกล้วยชุมชนบ้านลาว จากเอกสาร
งานวิจัยและในเชิงพื้นที่
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนบ้านลาว
103206040352 3. วางแผนร่วมกับชุมชนจัดเตรียมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาก
กระดาษและเชือกกล้วยชุมชนบ้านลาว
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนบ้านลาว
103206040452 4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกจากกระดาษและเชือกกล้วยชุมชนบ้านลาว
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าถ่ายเอกสาร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2400 บาท

2,400.00

0.00

0.00

2,400.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมง
ละ 600 บาท 3,600 บาท
ค่าวัสดุ 3,000 บาท

6,600.00

0.00

0.00

6,600.00

0.00

2,700.00

0.00

0.00

2,700.00

0.00

49,050.00

0.00

0.00

49,050.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6600 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ 35 บาท 700 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มือ้ ๆ ละ 100 บาท 2,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2700 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงละ 600
บาท 7,200 บาท
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
3,500 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ชุมชนบ้านลาว

103206040552 5. อบรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ถ่ายทอดลักษณะเฉพาะของชุมชนผ่านการสร้างสรรค์
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษและ
เชือกกล้วย ชุมชนบ้านลาว
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนบ้านลาว

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท
5,000 บาท
ค่าห้องประชุม 1 ครั้งๆละ 1 วัน ๆ ละ 3,000 บาท
3,000 บาท
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 1 ครั้งๆละ 60 เล่ม ๆ
ละ
50 บาท 3,000
ค่าจ้างทาป้ายไวนิล 1.5 x 3.5 เมตร 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ
500 บาท 500 บาท
ค่าวัสดุ 26,850 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49050 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร
7,200
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงละ 600 บาท
7,200 บาท
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
3,500
ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท
5,000
ค่าห้องประชุม 1 ครั้งๆละ 1 วัน ๆ ละ 3,000 บาท
3,000
ค่าจ้างเขียนป้ายผ้า ขนาด 1.5 x 3.5 เมตร 1 ครั้งๆละ 1
ผืนๆละ 500 บาท 500
ค่าวัสดุ 9,550
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28750 บาท
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28,750.00

0.00

0.00

28,750.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103206040652 6. สรุปโครงการ

จานวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าจ้างพิมพ์ 1 ครั้งๆละ 500 แผ่นๆ ละ
15 บาท 7,500
ค่าจ้างทารูปเล่มรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 30 เล่มๆ ละ
100 บาท
3,000

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

10,500.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

10,500.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10500 บาท
รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ (ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์)
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. สารวจและรวบรวมข้อมูล ศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วยชุมชนบ้านลาว
2. ศึกษาข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษและ
เชือกกล้วยชุมชนบ้านลาว จากเอกสาร งานวิจัยและในเชิงพื้นที่
3. วางแผนร่วมกับชุมชนจัดเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษและเชือกกล้วยชุมชนบ้านลาว
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาก
กระดาษและเชือกกล้วยชุมชนบ้านลาว

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ครั้ง

0

0

1

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

0
0

85
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

0
0

85
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

0
0

85
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0

0

85

0

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
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กิจกรรมย่อย
5. อบรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการถ่ายทอดลักษณะเฉพาะของชุมชน
ผ่านการสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษ
และเชือกกล้วย ชุมชนบ้านลาว
6. สรุปโครงการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีรายงานผลการดาเนินโครรงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการดาเนินโครงการเป็นไปตาม
เป้าหมารยทีก่ าหนด

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)

ครั้ง

0

0

1

0

ร้อยละ
เล่ม
ร้อยละ

0
0
0

0
0
0

85
1
85

0
0
0

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการจัดการวางแผนทางการเงินและการสร้างภูมิคุ้มกันความจนด้วยกฎหมายน่ารู้
รหัสโครงการ 6206000049
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ปัญหาความยากจนในสังคมเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานนับสิบปีทั้งยังเป็นปัญหาสาคัญระดับชาติที่
มีความซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทยเป็นต้นเหตุเกี่ยวเนื่องไปยังปัญหาต่างๆ
อีกมากมายกล่าวได้ว่าประเทศไทยยังไม่สามารถเอาชนะปัญหาความยากจนได้เนื่องจากประเทศไทยยังคงมี
ปัญ หาความยากจนกระจายอยู่ทั่ วประเทศแม้ว่าประเทศไทยจะมีระดับรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลเพิ่มมากขึ้นก็
ตามแต่รายได้ที่เพิ่มขึ้น นั้ นกลับ ไม่ได้ถูกจั ดสรรให้ แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า
ภาครัฐต้องทาการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางรายได้อย่างจริงจังมากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อขจัดปั ญหาความ
ยากจนให้หมดไปจากประเทศไทยโดยสมบูรณ์ดังจะเห็นได้ว่าปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่มีสาเหตุมากจาก
การที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรในการประกอบอาชีพและใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องการถูกเอารัดเอา
เปรียบด้วยวิธีการต่างๆจากพ่อค้าคนกลางและนายจ้าง โดยเฉพาะประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทความ
ยากจนยังส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้าทางรายได้ตามมาโดยผู้ที่รายได้น้อยไม่พอเพียงต่อการดารงชีวิตทา
ให้เกิดภาระหนี้สินและความยากลาบากในการดาเนินชีวิตอีกด้วยด้วยเหตุนี้การแก้ปัญหาความยากจนและ
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ปัญหาความเหลื่อมล้าทางรายได้จึงเป็นสิ่ งที่ภาครัฐต้องทาไปควบคู่กันหากต้องการประสบความสาเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศทั้งนี้แนวทางหลักในการแก้ปัญหาความ
ยากจนอยู่ที่การเพิ่มโอกาสและศักยภาพของคนจนตลอดจนการส่งเสริมนโยบายและระบบบริห ารจัดการ
ภาครัฐที่เหมาะสมสาหรับแนวทางในการแก้ปัญหาความยากจนนั้นรัฐบาลต้องเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาความยากจนให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังโดยมีการมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้ตัวบุคคลและชุมชนท้องถิ่นมีการ
พึ่งพาตัวเองในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้มีรายได้เพียงพอในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืนและมุ่ งส่งเสริม
ให้มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด
และปฏิบัติในการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนต่อไป ชุมชนบ้านลาว ตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่ างทอง เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประชาชนประสบ
ปัญหาความยากจน คนในชุมชนมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ อันเกิดจากสาเหตุหลาย ๆ อย่าง เช่น
การขาดความรู้ในการจัดการทางการเงิน การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อลดปัญหาความยากจนโดยการจัดการวางแผนทางการเงินให้แก่ชุมชนบ้านลาว
2) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันความจนโดยการจัดการความรู้ทางกฎหมายที่จาเป็นในการดารงชีพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนบ้านลาว
6. วิธีการดาเนินงาน โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนทางการเงินและการสร้างภูมิคุ้มกันความ
จนด้วยกฎหมายน่ารู้มีวิธีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านลาวเพื่อประสานงาน นัดหมาย และหาสถานที่ที่เหมาะสมแก่การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนทางการเงินให้แก่ชุมชนบ้านลาว
2.1) วางแผนร่วมกับชุมชนจัดเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนทางการเงินให้แก่ชุมชน
บ้านลาว
2.2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนทางการเงินให้แก่ชุมชนบ้านลาว
3) จัดอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายที่จาเป็นในการดารงชีพ
4) ติดตามประเมินผลโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนทางการเงินและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันความจนด้วยกฎหมายน่ารู้
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

150

ร้อยละ

70

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103206050152 1. ลงพื้นที่ชุมชนบ้านลาวเพื่อประสานงานนัดหมายและ ใช้สอย
หาสถานที่ที่เหมาะสมแก่การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 4,650 บาท
ค่าเบีย้ เลี้ยง 10 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 2,400
ระยะเวลาดาเนินการ
บาท
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน ๆ ละ 1 วันๆ ละ 2,250 บาท
2,250 บาท
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนบ้านลาว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4650 บาท
103206050252 2. วางแผนร่วมกับชุมชนจัดเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้สอย
การวางแผนทางการเงินให้แก่ชุมชนบ้านลาว
รายละเอียด : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ
1
ระยะเวลาดาเนินการ
มื้อๆละ 35 บาท 700
บาท
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท
2,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
ค่าจ้างเหมารถ 1 คันๆละ 1 วันๆ ละ 2,250 บาท
ชุมชนบ้านลาว
2,250 บาท
ค่าห้องประชุม 1 ครั้งๆละ 1 วัน ๆ ละ 3,000 บาท
3,000 บาท
103206050352 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนทางการเงินให้แก่
ชุมชนบ้านลาว
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนบ้านลาว

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7950 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงละ 600 บาท
7,200 บาท
ค่าใช้สอย 19,500 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท 3,500 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 1 มือ้ ๆ ละ 100 บาท
5,000 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

4,650.00

0.00

0.00

4,650.00

0.00

7,950.00

0.00

0.00

7,950.00

0.00

29,700.00

0.00

0.00

29,700.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103206050452 4. การจัดการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายที่จาเป็นใน
การดารงชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนบ้านลาว

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ค่าห้องประชุม 1 ครั้งๆละ 1 วัน ๆ ละ 3,000 บาท
3,000 บาท
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 1 ครั้งๆละ 60 เล่ม ๆ
ละ 50 บาท 3,000 บาท
ค่าจ้างเขียนป้ายผ้า ขนาด 1.5 x 3.5 เมตร 1 ครั้งๆละ
1 ผืนๆละ 500 บาท 500
บาท
ค่าจ้างเหมารถ 2 คันๆละ 1 วันๆ ละ 2,250 บาท 4,500
บาท
ค่าวัสดุ 3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29700 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงละ 600 บาท
7,200 บาท
ค่าใช้สอย 17,250 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท
3,500 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท
5,000 บาท
ค่าห้องประชุม 1 ครั้งๆละ 1 วัน ๆ ละ 3,000 บาท
3,000 บาท
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 1 ครั้งๆละ 60 เล่ม
ๆ ละ 50 บาท 3,000 บาท
ค่าจ้างเขียนป้ายผ้า ขนาด 1.5 x 3.5 เมตร 1 ครั้งๆละ
1 ผืนๆละ 500 บาท 500
บาท
ค่าจ้างเหมารถ 1 คันๆละ 1 วันๆ ละ 2,250 บาท
2,250 บาท
ค่าวัสดุ 3,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27450 บาท
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จานวนเงิน

27,450.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

27,450.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103206050552 5. ติดตามประเมินผลโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการวางแผนทางการเงินและการสร้างภูมิคุ้มกัน
ความจนด้วยกฎหมายน่ารู้
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนบ้านลาว

103206050652 6. สรุปโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 16,750 บาท
ค่าจ้างเหมารถ 1 คันๆละ 1 วันๆ ละ 2,250 บาท
2,250 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท
3,500 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท
5,000 บาท
ค่าห้องประชุม 1 ครั้งๆละ 1 วัน ๆ ละ 3,000 บาท
3,000 บาท
ค่าจ้างพิมพ์ 1 ครั้งๆละ 200 แผ่นๆ ละ 15 บาท
3,000 บาท
วัสดุ 3,000 บาท
ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19750 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าจ้างพิมพ์ 1 ครั้งๆละ 500 แผ่นๆ ละ
15 บาท 7,500 บาท
ค่าจ้างทารูปเล่มรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 30 เล่มๆ
ละ 100 บาท 3,000 บาท

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ (ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์)
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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)

19,750.00

0.00

0.00

0.00

19,750.00

10,500.00

0.00

0.00

0.00

10,500.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10500 บาท
รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

100,000.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. ลงพื้นที่ชุมชนบ้านลาวเพื่อประสานงานนัดหมายและหา
สถานที่ที่เหมาะสมแก่การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. วางแผนร่วมกับชุมชนจัดเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วางแผนทางการเงินให้แก่ชุมชนบ้านลาว
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนทางการเงินให้แก่
ชุมชนบ้านลาว
4. การจัดการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายที่จาเป็นในการ
ดารงชีพ
5. ติดตามประเมินผลโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การวางแผนทางการเงินและการสร้างภูมิคุ้มกันความจนด้วย
กฎหมายน่ารู้
6. สรุปโครงการ

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ครั้ง

0

0

1

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

0
0

85
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

0
0

85
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

0
0

85
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

0
0

85
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีรายงานผลการดาเนินโครรงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการดาเนินโครงการเป็นไปตาม
เป้าหมารยทีก่ าหนด

ร้อยละ
เล่ม
ร้อยละ

0
0
0

0
0
0

85
1
85

0
0
0

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยนักเล่าเรื่องชุมชนบ้านลาวเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
รหัสโครงการ 6206000050
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
“เด็ ก ”หรื อ “เยาวชน”ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คมและชุ ม ชนที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนให้ มี
ความก้าวหน้าและมั่นคง ดังนั้นการให้เด็กมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจาเป็นต่อชุมชนนั้นๆ เพราะ
เป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดความรักความห่วงแหนต่อชุมชนของตน ทั้งยังเป็นพัฒนาศักยภาพของเด็กช่วยสร้าง
เสริมทักษะการเรียนรู้ให้รอบด้านนอกเหนือการเรียนในโรงเรียน ชุมชนบ้านลาวเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็น
ของตนเอง มีความโดดเด่นของนามบ้านแปงเมืองที่บ่งบอกถึงการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนชาติพันธุ์ลาวเวียง ซึ่ง
เป็ น ชาติ พั น ธุ์ ที่ มี ก ารกระจายตั ว ตั้ ง ถิ่ น ฐานในจั ง หวั ด ราชบุ รี สระบุ รี ปราจี น บุ รี นครปฐม ฉะเชิ ง เทรา
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และสุพรรณบุรี โดยกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงมีการแสดงออกทางอัตลักษณ์ของตน
ผ่านภาษา อาหารการกิน และสถาปั ตยกรรม แม้ในปัจจุบัน ชาวลาวเวียงที่ชุมชนบ้านลาว ตาบลเทวราช
จังหวัดอ่างทอง จะไม่ใช้ภาษาลาวเวียงในการสื่อสาร และยั งเหลือผู้ที่เข้าใจภาษาลาวเวียงเพียงแค่ผู้เฒ่าผู้แก่
บางคน แต่จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนที่มีเชื้อสายไทยและเชื้อลาวเวียง ทาให้ทราบว่า ชาวบ้านยัง
สามารถจาแนกคนเชื้อไทยและเชื้อสายลาวเวียงได้ ผ่านทางที่ตั้งบ้านเรือนและการประกอบศาสนกิจที่วัดใน
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ชุมชน คือ วัดศุขเกษมธรรมมิการาม และวัดเยื้องคงคา ซึ่งทั้งสองวัด เป็นสถานที่สาคัญและมีประวัติความ
เป็นมากว่าร้อยปี การส่งเสริมเยาวชนในชุมชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผ่านโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย
ฯ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสานึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตน ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ช่วยยกระดับความยากจนของชาวบ้าน ทั้งยังช่วยเผยแพร่ความเป็นของชาติพันธุ์ลาวเวียงของชุมชนบ้านลาว
ให้คงอยู่ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้จักตนเอง รู้จักความเป็นมาของท้องถิ่นและชุมชนประวัติศาสตร์
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท้องถิ่นและชุมชน
2) เพื่อฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ให้เยาวชนมีความสามารถพร้อมทั้งนาความรู้ไปใช้ในการเป็น
มัคคุเทศก์นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชนได้
5. กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนในชุมชนบ้านลาว (นักเรียนในโรงเรียนวัดเยื้องคงคา)
6. วิธีการดาเนินงาน โครงการพัฒนามัคกุเทศก์น้อยนักเล่าเรื่องชุมชนบ้านลาวเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน มี
วิธีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1). ศึกษาพื้นที่ในชุมชนบ้านลาวตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
2) ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วยวิทยากร ผู้นาชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน
3) รวบรวมและจัดทาข้อมูลที่ใช้ในการอบรมและเอกสารประกอบการอบรม และเอกสารการประเมิน
โครงการ
4) นาเสนอและตรวจสอบข้อมูลในการอบรมอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
5) จัดกิจกรรมพัฒนามัคคุเทศก์น้อย จานวน ๔วัน
6) ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการและการนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการสร้าง
สถานการณ์จริง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 121,600.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. โครงการดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

50

ร้อยละ

70

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103206060152 1. ศึกษาพื้นที่ในชุมชนบ้านลาวตาบลเทวราช
อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 3450 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 1200 บาท
ค่าจ้างเหมารถ 1 คัน ๆ ละ 1 วันๆ ละ 2,250 บาท 2,250บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

3,450.00

0.00

3,450.00

0.00

0.00

12,750.00

0.00

0.00

12,750.00

0.00

7,950.00

0.00

0.00

7,950.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3450 บาท
สถานที่ดาเนินการ ชุมชนบ้านลาว
103206060252 2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
วิทยากร ผู้นาชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนบ้านลาว

103206060352 3. นาเสนอและตรวจสอบข้อมูลในการอบรมอย่าง
มีส่วนร่วมกับชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : 12,750
บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงละ 300
3,600 บาท
ค่าใช้สอย 9,150 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท
700 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท
2,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท 1,200 บาท
ค่าห้องประชุม 1 ครั้งๆละ 1 วัน ๆ ละ 3,000 บา
3,000 บาท
ค่าจ้างเหมารถ 1 คันๆละ 1 วันๆ ละ 2,250 บาท
2250 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12750 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ 1
มื้อๆละ 35 บาท 700 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท
2,000 บาท
ค่าจ้างเหมารถ 1 คันๆละ 1 วันๆ ละ 2,250 บาท
2,250 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ชุมชนบ้านลาว

103206060452 4. จัดอบรบกิจกรรมพัฒนามัคคุเทศก์ฯ
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย.62
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนบ้านลาว

103206060552 5. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการและ
การนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการสร้าง
สถานการณ์จริง

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ค่าห้องประชุม 1 ครั้งๆละ 1 วัน ๆ ละ 3,000 บาท
3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7950 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 21600 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 12 ชั่วโมงละ 300
14400 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชั่วโมงละ 600
7200 บาท
ค่าใช้สอย 36,650 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 8 มื้อๆละ 35 บาท
8400 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 4 มื้อๆ ละ 100 บาท
12000 บาท
ค่าห้องประชุม 1 ครั้งๆละ 4 วัน ๆ ละ 3,000 บาท
12,000 บาท
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 1 ครั้งๆละ 30 เล่ม ๆ ละ
50 บาท 1500
บาท
ค่าจ้างเขียนป้ายผ้า ขนาด 1.5 x 3.5 เมตร 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆ
ละ 500 บาท 500 บาท
ค่าจ้างเหมารถ 1 คันๆละ 1 วันๆ ละ 2,250 บาท
2,250 บาท
ค่าวัสดุ 8400
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66650 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงละ
600 3,600 บาท

313

66,650.00

0.00

0.00

66,650.00

0.00

20,300.00

0.00

0.00

0.00

20,300.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนบ้าานลาว

103206060652 6. สรุปโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ค่าใช้สอย 10,750 บาท
ค่าจ้างเหมารถ 1 คันๆละ 1 วันๆ ละ 2,250 บาท
2,250 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
3,500 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท
5,000 บาท
วัสดุ 5,950 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20300 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าจ้างพิมพ์ 1 ครั้งๆละ 500 แผ่นๆ ละ
15 บาท 7,500 บาท
ค่าจ้างทารูปเล่มรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 30 เล่มๆ ละ
100 บาท 3,000 บาท

10,500.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10500 บาท
รวม 121,600.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ (ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์)
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0.00

0.00

0.00

10,500.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ศึกษาพื้นที่ในชุมชนบ้านลาวตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วยวิทยากร ผู้นา
ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน
3. นาเสนอและตรวจสอบข้อมูลในการอบรมอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน
4. จัดอบรบกิจกรรมพัฒนามัคคุเทศก์ฯ
5. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการและการนาความรู้
ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการสร้างสถานการณ์จริง
6. สรุปโครงการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ครั้ง

0

0

1

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

0
0

85
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0
0

0
0

85
1

0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

0
0
0
0

0
0
0
0

85
1
85
1

0
0
0
0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีรายงานผลการดาเนินโครรงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการดาเนินโครงการเป็นไปตาม
เป้าหมารยทีก่ าหนด

ร้อยละ
เล่ม
ร้อยละ

0
0
0

0
0
0

85
1
85

0
0
0

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
รหัสโครงการ 6207000001
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
หลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริห ารทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่สั งกัดคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป้าหมายของหลักสูตรคือ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้าน
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ มี ความรู้ ค วามสามารถ มี ทั กษะการคิ ด การแก้ไขปั ญ หาในการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ระดับวิชาชี และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของหลักสูตรฯ ซึ่งจะส่งผลต่อนักศึกษาโดยตรง ในแต่ละปีหลักสูตรฯ จึงให้ความสาคัญ
ต่อการเขี ย นโครงการเพื่ อพั ฒ นานั กศึกษาในด้านต่างๆ โดยในการเขียนโครงการนั้น หลั กสู ตรฯจะมุ่งที่
นักศึกษา และนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และจากโครงการพัฒ นาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ นั้น ตรงกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯข้อที่ว่า “เร่งรัดการผลิตบัณฑิตการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานยกระดับสูความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน”
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และข้อที่ว่าด้วย “ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้านภาษาและ
ภาษาในกลุ่มประเทศอาเชียน” นอกจากนี้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ยังสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัว
บ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) อีกด้วย จากความสาคัญ
ดังกล่ าวอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตรฯจึ งได้จั ดการประชุมและวางแผนการพัฒ นานักศึกษาโดยมุ่งเน้นการท า
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ
1) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ “เตรียมความพร้อมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้าน
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์”
2) กิจกรรมพัฒนานักนักศึกษาด้านสารสนเทศและเทรโนโลยี “อบรม Excel for HR”ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวมเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนจะ
เป็นบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนานักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับ
ความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งทางตรง และทางอ้อมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ
2) เพื่อเติมเต็มศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ให้เป็นนักทรัพยากรมนุษย์มนุษย์มืออาชีพ
3) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ก่อนก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2562 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 33,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นนัก HR มืออาชีพ
2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม Excel for HR ไม่น้อย
กว่า
3. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 2
2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

3

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ

79
21

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101217010121 1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม
ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2562 -30 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
101217010221 2. กิจกรรมที่ 2 อบรม Excel for HR
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

101217010321 3. กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ระยะเวลาดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน
7,200 บาท
ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารกลางวัน จานวน 16 คนๆละ 2 มื้อๆละ 70 บาท
เป็นเงิน 2,240 บาท
3. ค่าอาหารว่าง จานวน 16 คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท เป็น
เงิน 2,240 บาท
4. ค่าวัสดุ 1,280 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,960 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน 16 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท เป็นเงิน
1,120 บาท
2. ค่าอาหารว่าง 16 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน=
1,120 บาท
3. ค่าวัสดุ 1,140 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,980 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถ 13,060 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,060 บาท
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

12,960.00

0.00

12,960.00

0.00

0.00

6,980.00

0.00

0.00

6,980.00

0.00

13,060.00

0.00

13,060.00

0.00

0.00

1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ ภาคกลาง
รวม

ไตรมาสที่ 1

33,000.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้านงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. กิจกรรมที่ 2 อบรม Excel for HR
3. กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
Excel for HR
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 2

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

0.00

16.00

0.00

0.00

ร้อยละ
คน
ร้อยละ

0.00
0.00
0.00

85.00
0.00
0.00

0.00
16.00
85.00

0.00
0.00
0.00

คน
ร้อยละ

0.00
0.00

18.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมพี่เพื่อน้องสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รหัสโครงการ 6207000005
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการสร้างความร่วมมือกั บโรงเรียนมัธยมในชุมชนต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะ ความรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้ามาเรียนยังมหาวิทยาลัยของตน อีกทั้งยังเป็นการเชิญ
ชวนให้ นักเรียนที่มีความสนใจในสาขาได้มาศึกษาต่อ และได้เรียนรู้ว่าสาขามีก ารจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างไร
ดังนั้นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมี
ความเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดอยุธยา โดย
มีการเข้าไปสอนเนื้อหารายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก และเป็นการสร้างทางเลือกให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่
กาลังจะจบการศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มจานวนนักศึกษาให้กับสาขา
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านระบบเครือข่าย
2) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. วิธีการดาเนินงาน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ และเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีท่ี่ 3
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 4,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

40

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก
101217020121

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. กิจกรรมเตียมพี่เพื่อน้องสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่่ 21
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
1. ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 40 ชุด ๆ
ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
2. ค่าวัสดุ 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
รวม

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

4,500.00

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

4,500.00

0.00

4,500.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. กิจกรรมเตียมพี่เพื่อน้องสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่่ 21

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า

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

40.00
85.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด รหัสโครงการ 6207000008
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ
เพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดาเนิน
โครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพ
ของบั ณ ฑิตระดับ อุดมศึกษา เพื่อเป็ น แรงกระตุ้นให้ สถาบั นมีการพัฒ นาคุณ ภาพที่สู งขึ้น เพื่อรองรับ ตลาด
อาเซียนปี 2558 ผลกระทบจากการเปิดอาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน
จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์มีงานทาของแรงงานไทย เกิดปัญหา
การถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการตลาดตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมโดยผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4
6. วิธีการดาเนินงาน การจัดอบรม บรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/08/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 50,480.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

8

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ

79
21

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101217030121 1. กิจกรรม “อบรมความรู้เกี่ยวกับ Digital
Marketing”
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561-31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

101217030221 2. กิจกรรม “จิตอาสา”
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561-31/12/2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
รายละเอียด :
1. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คนๆ ละ 6
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
รวม 3,600 บาท
ค่าวัสดุ
2. ค่าวัสดุ จานวน 1 ครั้งๆ ละ
600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4200 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ จานวน 1 ครั้งๆ ละ 3,320
บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

4,200.00

4,200.00

0.00

0.00

0.00

3,320.00

3,320.00

0.00

0.00

0.00

5,100.00

0.00

5,100.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3320 บาท
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
101217030321 3. กิจกรรม “อบรมความรู้ทางการตลาด”
ระยะเวลาดาเนินการ
01/01/2561-31/03/2562
สถานที่ดาเนินการ
อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
รายละเอียด :
1. ค่าตอบแทนวิทยาการกร จานวน 1 คนๆ ละ 6
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
รวม 3,600 บาท
ค่าวัสดุ
2. ค่าวัสดุ จานวน 1 ครั้ง 1,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5100 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101217030421 4. กิจกรรม “ศึกษาดูงาน”
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561-31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง
101217030521 5. กิจกรรม “เตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษา”
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561-31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ
101217030621 6. กิจกรรม"นักการตลาดสู่โรงเรียน"
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง
101217030721 7. กิจกรรม "Marketing Day"
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม -มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
รายละเอียด :
1. ค่าบารุงรักษารถ จานวน
1 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท
2. ค่าน้ามัน 8,000 บาท
3. ค่าเบี้ยงเลี้ยง จานวน 2 วันๆละ 240 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9980 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
รายละเอียด :
1. ค่าตอบแทนวิทยาการกร จานวน 1 คนๆ ละ 4
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
รวม 2,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2400 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : 1.ค่าบารุงรถยนต์ จานวน 1 ครั้งๆละ
500 บาท
2.ค่าน้ามัน จานวน 1 ครั้งๆละ 600 บาท
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 1 วันๆละ 240 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1340 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ จานวน 1 ครั้งๆละ 4040 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4040 บาท

327

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

9,980.00

9,980.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

1,340.00

0.00

1,340.00

0.00

0.00

4,040.00

0.00

4,040.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101217030821 8. กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเขียน
แผนการตลาดเพื่อส่งเข้าประกวดและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่"
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2561

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : 1.ค่าวิทยากร จานวน 11 คนๆละ 600
บาท = 6,600 บาท
2.ค่าเช่ารถตู้ จานวน 3 วันๆละ 2 คันๆละ 2,250 บาท
=13,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,100 บาท

20,100.00

รวม

50,480.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

20,100.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการตลาด
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรม “อบรมความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing”
2. กิจกรรม “จิตอาสา”
3. กิจกรรม “อบรมความรู้ทางการตลาด”
4. กิจกรรม “ศึกษาดูงาน”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
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หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ครั้ง
ร้อยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
ร้อยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรมย่อย

5. กิจกรรม “เตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษา”
6. กิจกรรม"นักการตลาดสู่โรงเรียน"
7. กิจกรรม "Marketing Day"
8. กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเขียนแผนการ
ตลาดเพื่อส่งเข้าประกวดและศึกษาดูงานนอกสถานที่"

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง
ร้อยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

329

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษางานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภูมิภาคอาเซียนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ รหัสโครงการ 6207000012
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
และเพื่อเป็นการพัฒ นาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้
ดาเนินโครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนใน
คุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒ นาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อ
รองรับตลาดอาเซียน ซึ่งมีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและ
หางานท าในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ที่ ได้เปรียบเรื่อ งภาษาอั งกฤษหาก
นักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทาของแรงงานไทย ปัญหาการถูก
แย่ งงานของบั ณ ฑิ ตไทยในอนาคตอย่ างแน่ นอนที่สุ ด สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ตระหนั กถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒ นาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการ

330

จัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปั ญญา 4) ด้านทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ทาให้ คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้นการพัฒ นา
นักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถทางานได้
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ
และวุฒิภาวะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่
สาคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้าน
วิ ช าการดั ง เป้ า ประสงค์ เมื่ อ เวลาผ่ า นไปปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ในด้ า นผู้ เรี ย น ผู้ ส อน สั ง คม สภาพแวดล้ อ ม
เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่ อมมีการเปลี่ ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒ นา
ตลอดเวลาเพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ บริบ ทที่ เปลี่ ยนแปลงไป คณะวิท ยาการจัดการจึงจัดท าโครงการโดยให้ มี
กิจกรรมต่าง ๆ ของทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรง
และทางอ้อม
4. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิว เตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
ทั ก ษะ ประสบการณ์ ทั้ งทางตรงและทางอ้ อ ม โดยผ่ านการจั ด การเรีย นการสอนและการจั ด กิ จ กรรม
การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมี
จิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. วิธีการดาเนินงาน เข้าร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2562 ถึง วันที่ 31/03/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 45,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาทีได้รับรางวัล
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 2
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

40

คน

3

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101217040121 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษางาน
ประชุมวิชาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคอาเซียนและศึกษาดูงานนอกสถานที่
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดเชียงราย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

รายละเอียด : ค่าใช้สอย
1. ค่าที่พัก จานวน 1 วัน ๆ ละ 5 คนๆ ละ 850 บาท เป็นเงิน
4,250 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 3 วัน ๆละ 5 คน ๆ ละ 240 บาท เป็น
เงิน 3,600 บาท
3. ค่าเช่ารถ 3 วัน ๆ ละ 1 คัน ๆละ 12,550 บาท เป็นเงิน
37,650 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45500 บาท
รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

45,500.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

45,500.00

0.00

0.00

45,500.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษางานประชุมวิชาระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิ าคอาเซียนและศึกษาดูงานนอกสถานที่

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

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

0.00

40.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

3.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

332

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รหัสโครงการ 6207000014
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
และเพื่อเป็นการพัฒ นาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้
ดาเนินโครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนใน
คุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒ นาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อ
รองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิดเสรีต ลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่
นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ
จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทาของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอน
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ที่สุด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบาย
ในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5
4. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การ
อบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิต
สาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 21,600.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส3
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

25

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ

33
67

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101217050121 1. กิจกรรมซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101217050221 2. กิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
เพื่อสร้างงานทางธุรกิจ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101217050321 3. กิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน
รายละเอียด : ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน ๆ ละ 12
ชม. เป็นเงิน 7,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7200 บาท

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน ๆ ละ 12
ชม. ๆละ 600 เป็นเงิน 7,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7200 บาท

7,200.00

0.00

0.00

7,200.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน ๆละ 12 ชม.
ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7200 บาท
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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21,600.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
2. กิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้างงานทาง
ธุรกิจ
3. กิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.
61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน
ร้อยละ
คน

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

25.00
85.00
25.00

0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาไม่น้อยกว่า

ร้อยละ
คน
ร้อยละ

0.00
25.00
85.00

0.00
0.00
0.00

85.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานวิชาชีพสู่
มาตรฐานสากล รหัสโครงการ 6207000018
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวนั้น มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีทักษะความสามารถที่เชียวชาญทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติการ โดยมุ่งหวังว่าเมื่อ
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพขององค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้นักศึกษาควรจะมีความรู้
และมีทักษะที่ดีในด้านการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อเข้าสู่องค์กร
วิช าชี พ ประกอบกั บ ปั จ จุ บั น การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษามุ่ งเน้ น ให้ มี รูป แบบการจั ด การศึ ก ษาที่
หลากหลายและให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดให้มีการเรียนรู้จาก
แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะทาให้นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ทักษะในการประกอบวิชาชีพได้ด้วยตนเอง ในปัจจุบันสถานประกอบการต่างๆ ที่ประกาศรับสมัครงานก็
มักจะรับบุคคลที่มีประสบการณ์การทางานมาแล้วทั้งนั้น
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ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ
และวุฒิภาวะ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่
สาคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ควรได้รับการพัฒนา
ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการท่องเที่ยวจึงได้จัดทาโครงการโดยให้มี
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะ
ส่งผลให้คุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการท่องเที่ยวสูงขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาจากการฝึกปฏิบัติจริง
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4
6. วิธีการดาเนินงาน การจัดอบรม บรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 61,200.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3
3. ร้อยละการเบิกจ่ายงประมาณไตรมาส 4
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

4

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

75
9
16

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101217060121 1. กิจกรรม “พัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรม
บริการ”
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
พระนครศรีอยุธยา
101217060221 2. กิจกรรม “ศึกษาดูงานนอกสถานที่”
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานครและอื่น ๆ
101217060321 3. กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการ
แข่งขันทางศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ หรือ จังหวัดใกล้เคียง

101217060421 4. กิจกรรม"พัฒนามัคคุเทศก์มืออาชีพ"
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ และภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

รายละเอียด : ค่าใช้สอย
1. ค่าบารุงรักษารถบัส จานวน 2 คันๆ ละ 1,500 บาท
รวมเป็น 3,000 บาท
2. ค่าน้ามัน จานวน 1 ครั้งๆ ละ 3,000
รวมเป็น 3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท
รายละเอียด : ค่าใช้สอย

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

6,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

10,800.00

5,400.00

0.00

5,400.00

0.00

20,000.00

16,200.00

0.00

0.00

3,800.00

24,400.00

24,400.00

0.00

0.00

0.00

1. ค่าจ้างเหมารถตู้ จานวน 3 วันๆ ละ 2 คันๆ ละ 1,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10800 บาท
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จานวน 1 คนๆละ 9 ชม.ๆ ละ
1,200 บาท = 10,800 บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
บาท = 1,400 บาท
- ค่าอาหาร จานวน 20 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000
- ค่าจ้างเหมารถตู้ จานวน 1 คัน = 2,250 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 2 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท = 480
- ค่าวัสดุ จานวน 1 ครั้ง = 1,070 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 4 คนๆละ 10
ชั่วโมงๆละ 600 บาท = 24,000 บาท
2.ค่าวัสดุ จานวน 1 ครั้งๆละ 400 บาท = 400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,400 บาท

รวม 61,200.00
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. กิจกรรม “พัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรม
บริการ”
2. กิจกรรม “ศึกษาดูงานนอกสถานที่”
3. กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการ
แข่งขันทางศาสตร์
4. กิจกรรม"พัฒนามัคคุเทศก์มืออาชีพ"

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

0.00
1.00
85.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1.00
85.00
0.00

85.00
0.00
0.00
1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

85.00
1.00
85.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

85.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ
รหัสโครงการ 6207000019
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI335 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (1,400 คน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
หลักประกันคุณภาพของบั ณฑิตระดับอุด มศึกษา เป็นแรงกระตุ้นให้ สถาบันการศึกษามีการพัฒ นา
คุณภาพบัณฑิตให้สูงขึ้นเพื่อรองรับตลาดอาเซียน ผลกระทบจากการเปิดอาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและ
แรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาให้ประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์
มีงานทาของแรงงานไทย เกิดปั ญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ตระหนั กถึงความส าคัญ ดังกล่ าว ประกอบกับ นโยบายในการพั ฒ นาคุณ ภาพของนักศึกษาสาขาวิช าธุรกิ จ
ระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3)
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือ
คุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษที่ ส ามารถเข้ า แข่ งขั น ในตลาดแรงงานได้ รวมถึ ง สามารถท างานได้ ห ลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ

341

ดั ง นั้ น การเรี ย นการสอนจึ ง เป็ น ภาระงานหลั ก ที่ ส าคั ญ ของสาขาวิ ช า การเรี ย นการสอนที่ ดี มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการ ฉะนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการ
พัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่างๆ ในด้านผู้เรียน ผู้สอน
สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่างๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศจึง
จัดทาโครงการให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่น กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิต
ของสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสูงขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ
2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมอบรมและนานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 31/03/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 22,400.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจขอนักศึกษาในการศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
2. ร้อยละความพึงพอใจขอนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศ
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 2
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

2

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ
ร้อยละ

88
12

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

19,680.00

19,680.00

0.00

0.00

0.00

2,720.00

0.00

2,720.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

101217070121 1. กิจกรรมศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (ปี ใช้สอย
2,ปี3)
รายละเอียด : 1. ค่าใช้จา่ ยไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 4
คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท) เป็นเงิน 2,880 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าที่พัก จานวน 4 คนๆละ 2 วันๆละ 850 บาท เป็นเงิน 6,800
1/10/2561-31/12/2560
บาท
2. ค่าบารุงรถยนต์ 1,500 บาท
สถานที่ดาเนินการ
3. ค่าน้ามันรถ 8,500 บาท
ภาคตะวันออก
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19680 บาท
101217070221 2. กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ
วัสดุ
ระหว่างประเทศ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 2720
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2720 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
1/01/2561-31/03/2561
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง
รวม

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ
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22,400.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (ปี2,ปี3)
2. กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจขอนักศึกษาในการศึกษา
ดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจขอนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

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)

ครั้ง
ร้อยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ รหัสโครงการ 6207000021
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
และเพื่อเป็นการพัฒ นาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้
ดาเนินโครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนใน
คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา อี ก ทั้ งเพื่ อ เป็ น แรงกระตุ้ น ให้ ส ถาบั น มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพที่ สู งขึ้ น
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนา
คุณ ภาพของนั กศึก ษาในคณะวิท ยาการจั ด การที่มุ่ งเน้ นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ ง 5 ด้าน ได้แ ก่ 1) ด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้คณะ
วิท ยาการจั ด การต้ อ งมุ่ งเน้ น การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพหรือคุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษที่ ส ามารถแข่ งขัน ใน
ตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถทางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้า
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ทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการและวุฒิภาวะเพื่อให้ เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่สาคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดี
มีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการดังเป้าประสงค์ เมื่อเวลาผ่านไป
ปัจ จัย ต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน ผู้ ส อน สั งคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่อมมีการ
เปลี่ ย นแปลงไป ดั ง นั้ น การเรี ย นการสอนควรได้ รั บ การพั ฒ นาตลอดเวลาเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทาโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็น
การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้ กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นกิจกรรมการอบรม
สั มมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งจะส่ งผลโดยตรงให้ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ของ สาขาวิช าการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการสูงขึ้น
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการมีวัสดุสาขา ในการสนับสนุนและอานวยความสะดวกการจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษาอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
6. วิธีการดาเนินงาน
นานักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่ เข้าร่วมโครงการแข่งขันแผนธุรกิจ และเข้าร่วมกิจกรรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2562 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 46,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ไม่นอ้ ยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งแผนธุรกิจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะภาวะผู้นาและการทางาน
เป็นทีมไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2
2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

3

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ
ร้อยละ

22
78

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101217080121 1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง
101217080221 2. เข้าร่วมโครงการการแข่งขันแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง
101217080321 3. ฝึกทักษะภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
จานวน 5100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5100 บาท

5,100.00

0.00

5,100.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเช่ารถตู้ 1 วัน ๆ ละ 2250 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 3 คน ๆ ละ 240 บาท รวม 720 บาท
ค่าวัสดุ จานวน 2030 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเช่ารถบัส 2 วัน จานวน 1 คัน ๆ ละ
8675 บาท รวม 17350 บาท
ค่าอาหาร จานวน 30 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ100 บาท รวม
9000
ค่าที่พัก จานวน 30 คน ๆ ละ 300 บาท รวม 9000
ค่าอาหารว่าง จานวน 30 คน ๆ ละ 35 บาท รวม 1050
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36400 บาท
รวม

36,400.00

0.00

0.00

36,400.00

0.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการ
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46,500.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
2. เข้าร่วมโครงการการแข่งขันแผนธุรกิจ
3. ฝึกทักษะภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรม

ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
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
0.00
0.00

1.00
85.00
1.00
85.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
85.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
รหัสโครงการ 6207000026
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ พัฒนาหลักสูตร
ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 และได้รับการรับรองหลักสูตรจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน พ.ศ.
2558 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา มีนักศึกษาชั้ นปี 1-4 ตามเป้าหมายจานวน
การรับนักศึกษาที่กาหนดไว้ในมคอ.2 ของหลักสูตร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขึ้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น ตามโครงการ
จัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเป็น
หลักประกัน ในด้านคุณ ภาพของบั ณ ฑิตระดับ อุมศึกษา ทั้งในด้านการศึกษาและการผลิ ตบัณ ฑิตสู่ การเป็ น
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ของท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยสาขาวิ ช าการเป็ น
ผู้ประกอบการจึงตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ซึ่งเป็นกาลังหลักในการพัฒนานักศึกษา
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ให้เป็นบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปั ญ ญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการจาเป็นต้อง
สร้างความพร้อมในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา โดยการนานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปศึกษาความรู้แบบบูรณาการจาก
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน และการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการจริงตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 เกิดแรงบันดาลใจในเริ่มต้นเป็น
เจ้าของธุรกิจ จนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้จริงภายหลังจบการศึกษาไปแล้ว
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการทางการศึกษาจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนแก่
นักศึกษา
2) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอกให้เกิดขึ้นแก่อาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนักศึกษา
3) เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงกระบวนการดาเนินงานสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนอันนาไปสู่
การเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาภายหลังจบการศึกษา
4) เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือจัดทาธุรกิจจริงในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนจบการศึกษาทางศาสตร์การเป็น
ผู้ประกอบการ
5) เพื่อส่งเสริมการสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นธุรกิจระหว่างเรียนแก่นักศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) นักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
2) อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
6. วิธีการดาเนินงาน อบรม/ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 27,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายกิจกรรมไตรมาสที่ 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายกิจกรรมไตรมาสที่ 2
3. ร้อยละการเบิกจ่ายกิจกรรมไตรมาสที่ 4
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

5

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

56
31
13

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101217090121 1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง
101217090221 2. กิจกรรมนานักศึกษาประกวดแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง
101217090321 3. กิจกรรมอบรมเสริมการเรียนรู้แผนธุรกิจ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101217090421 4. กิจกรรมอบรมเสริมการเรียนการวิจยั สาหรับ
ผู้ประกอบการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าเช่ารถตู้ 2 คัน 1 วัน ๆ ละ 2,250
บาท เป็นเงิน 4,500 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็น
เงิน 1,200 บาท
3. ค่าวัสดุ จานวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าเช่ารถตู้ จานวน 1 คัน ๆ ละ 1
วัน ๆ ละ 2,250 บาท เป็นเงิน 2,250 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 2 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240
บาท เป็นเงิน 480 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,730 บาท

5,900.00

0.00

5,900.00

0.00

0.00

2,730.00

0.00

2,730.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 ครั้ง ๆ
ละ 1 คน ๆ ละ 3 ชัว่ โมง ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน
7,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท

7,200.00

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

ตอบแทน
รายละเอียด : ตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 คน ๆ ละ
3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101217090521 5. กิจกรรมส่งเสริมและบูรณาการความรู้ของนักศึกษา
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

จานวนเงิน

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ
1. ค่าจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 2 เมตร x 3 เมตร
จานวน 2 ป้าย ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
2. ค่าจัดแผ่นพับขนาด A4 2 พับ กระดาษ 80 แกรม
จานวน 1,00 แผ่น ๆ ละ 2 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
3. ค่าเช่าเต็นท์ จานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 3,000 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท
3. ค่าวัสดุ จานวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 2,070 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,070 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

8,070.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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

8,070.00

0.00

รวม 27,500.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
2. กิจกรรมนานักศึกษาประกวดแผนธุรกิจ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม
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หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรมย่อย
3. กิจกรรมอบรมเสริมการเรียนรู้แผนธุรกิจ
4. กิจกรรมอบรมเสริมการเรียนการวิจยั สาหรับผู้ประกอบการ
5. กิจกรรมส่งเสริมและบูรณาการความรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ครั้ง
ร้อยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

ครั้ง
ร้อยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ
รหัสโครงการ 6207000031
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62405 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการ มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ และของ
มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2561 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อชุดครุภัณ ฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติของสาขาวิชาต่างๆในคณะ จานวน 10 ห้อง ประกอบด้วย 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ,
2. ห้องปฏิบัติการบริษัททัวร์,
4. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ในการฝึกปฏิบัติจริง
2.เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 959,900.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมสาเร็จรูปทางเศรษฐมิติ
2. จัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
3. อซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมสาเร็จรูปค่าจ้างและเงินเดือน
4. จัดซื้อครุภัณพ์ระบบปฏิบัติงานโลจิสติกส์
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้ครุภัณฑ์
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 1
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ

1
1
1
1

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101224030131 1. จัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูปทางเศรษฐมิติ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม -30 ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
101224030231 2. จัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101224030331 3. จัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูปค่าจ้างและเงินเดือน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : 1. จัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางเศรษฐมิติ
รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
เศรษฐมิติ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139100 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. โปรแกรมสาเร็จรูปทางเศรษฐมิติ ราคา 139100
จานวน 1 ระบบ รวมเป็นเงิน 139,100.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 139,100.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ 1 ระบบ จานวนเงิน 256,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 256000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ราคา
256000 จานวน 1 ระบบ รวมเป็นเงิน 256,000.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 256,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูปค่าจ้างและ
เงินเดือน 1 ระบบ จานวนเงิน 120,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. โปรแกรมสาเร็จรูปค่าจ้างและเงินเดือน ราคา
120000 จานวน 1 ระบบ รวมเป็นเงิน 120,000.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 120,000.00 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

139,100.00

139,100.00

0.00

0.00

0.00

256,000.00

256,000.00

0.00

0.00

0.00

120,000.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101224030431 4. จัดซื้อระบบปฏิบัติงานโลจิสติกส์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดซื้อระบบปฏิบัติงานโลจิสติกส์ 1
ระบบ จานวนเงิน 444,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 444800 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ระบบปฏิบัติงานโลจิสติกส์ ราคา 444800 จานวน 1
ระบบ รวมเป็นเงิน 444,800.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 444,800.00 บาท
รวม

จานวนเงิน
444,800.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

444,800.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

959,900.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูปทางเศรษฐมิติ
2. จัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

3. จัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูปค่าจ้างและเงินเดือน
4. จัดซื้อระบบปฏิบัติงานโลจิสติกส์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูปทางเศรษฐมิติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้
ครุภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูปค่าจ้างและเงินเดือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
โปรแกรมสาเร็จรูปค่าจ้างและเงินเดือน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อระบบปฏิบัตงิ านโลจิสติกส์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
ระบบปฏิบัติงานโลจิสติกส์
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หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ระบบ
ร้อยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ระบบ

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ระบบ
ร้อยละ

1.00
85.00

0.00
85.00

0.00
85.00

0.00
85.00

ระบบ
ร้อยละ

1.00
85.00

0.00
85.00

0.00
85.00

0.00
85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ
รายละเอียดรายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
จานวน/ ราคาต่อหน่วย
หน่วยนับ
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น

ลาดับที่

รายการ

1

โปรแกรมสาเร็จรูปทางเศรษฐมิติ

1 ระบบ

139,100

139,100

มาตรฐานฯ
- กาหนดรูปแบบของสมการที่จะทาการวิเคราะห์
- เก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดการข้อมูลให้พร้อมที่จะนาไปวิเคราะห์
- ใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจาลอง และการวิเคราะห์ผล

2

โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล 1 ระบบ
ทางสถิติ

256,000

256,000

3

โปรแกรมสาเร็จรูปรูปค่าจ้างและ
เงินเดือน

120,000

120,000

มาตรฐานฯ
- ใช้งานสถิติขั้นพื้นฐาน
- ใช้งานสถิติตัวแปรพหุ เช่น Factor analysis, Logistic Regression etc.
- ใช้งาน Modem Statistics เช่น Meta analysis, Bootstrap และงาน Generate Data
มาตรฐานฯ
- รองรับพนักงงาน 100 คน (ไม่รองรับบริษัทฯ สาขา)
- สามารถใช้งานได้ Unlimtied License ในระบบ Lan เดียวกัน
- ใช้งานได้ 30 User โปรแกรม AccPayRoll ประกอบด้วย 3
1. Module HR เก็บประวัติพนักงาน,รายการปรับตาแหน่งเงินเดือน

1 ระบบ
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ลาดับที่

4

รายการ

ระบบปฏิบตั ิงานโลจิสติกส์

จานวน/ ราคาต่อหน่วย
หน่วยนับ
(บาท)

1 ระบบ

448,800

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
- รายการลาออก,อัตรากาลังในบริษทั ,ทะเบียนลูกจ้าง เป็นต้น
- การแจ้งเตือนจาก Fields กาหนดเองรูปแบบวันที่ เช่น วันที่หมดอายุ Visa
- เมนู Capture Document โดยบันทึกจาก Web Cam จัดเก็บแยกตามพนักงานรายตัว
2. Module TA ดึงข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลามาคานวนการทางาน
- การขาด,ลา,มาสาย และการทางานล่วงเวลา รวมถึง Report ต่าง ๆ
- เมนูเปลี่ยน OT เป็นวันหยุด
3. Module PR เป็นการทาเงินเดือน,นาส่งประกันสังคม
- นาส่งธนาคาร,นาส่ง ภงด.,ภงด1ก,หนังสือรับรอง 50 ทวิ
- รองรับระบบปฏิบัติการ Ms Windows
448,800 มาตรฐานฯ
Server ระบบคลังสินค้า
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 1 เครื่อง
รายละเอียด เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยพร้อมระบบปฏิบตั กิ ารสาหรับเครือ่ งแม่ขา่ ย
- มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
โดยเฉพาะ
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
-รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8
MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือ UDIMM หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- สนับสนุนการทางาน RAID ไม่นอ้ ยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่
น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
รวมเงิน
(บาท)
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ลาดับที่

รายการ

จานวน/ ราคาต่อหน่วย
หน่วยนับ
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
- มีช่องต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-T ไม่น้อยกว่ากว่า 1 ช่อง
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- ตัวเครื่อง จอภาพ คีย์บอร์ด และเมาส์ เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
- รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) Windows Server 2016 Standard ROK 16 CORE จานวน 1 license
รายละเอียด Windows Server 2016 Standard ROK 16 CORE
- ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีความสามารถ
ที่หลากหลายมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยขึ้นสูง ที่จะทาให้งานบริการเครื่องลูก
ข่าย (Client) ทาได้อย่างราบลื่นมีประสิทธิภาพ
3) Cal User and Device อย่างละ 5 License
รายละเอียด Cal User and Device อย่างละ 5 License
4) เครื่องสารองไฟ จานวน 1 เครือ่ ง
5) Software WMS จานวน 1 cense
รายละเอียด Software WMS
- สนับสนุนการใช้ระบบ Barcode ในการจัดการสินค้า
- ช่วยในการจัดการระบบงานต่างๆ ตั้งแต่ การรับสินค้าเข้าคลัง, การจัดเก็บ, การย้ายสินค้า,
การเบิก, การบรรจุหีบห่อและการจัดส่ง, การตรวจนับสินค้า
6) เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ จานวน 1 เครื่อง
รายละเอียด เครือ่ งอ่านบาร์โค๊ดมือถือ
- หน้าจอแบบสัมผัส
- แป้นพิมพ์ : On-screen keypad
- ความสามารถในการอ่านบาร์โค้ด : 1D/2D
- หน่วยประมวลผลกลางไม่ต่ากว่า : 800MHZ OMAP 4 dual-core processor
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ลาดับที่

รายการ

จานวน/ ราคาต่อหน่วย
หน่วยนับ
(บาท)

รวมเป็นเงินทั้งสิน้

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
- ระบบปฏิบัติการ (OS) : Android 4.1.1
- เชื่อมต่อ : USB
7) เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จานวน 1 เครื่อง
รายละเอียด เครือ่ งพิมพ์บาร์โค้ด
- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 203 dpi
- ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ต่อวินาที
- หน่วยความจาไม่น้อยกว่า 8MB Flash Memory 8MB SDRAM
- ความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 104 mm.
- ความยาวในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 991 mm.
- ใส่ริบบอนความยาวไม่น้อยกว่า 300 m แกนริบบอนขนาดไม่ต่ากว่า 1.00"/25.4 mm
- การเชื่อมต่อ USB,RS-232,Parallel
- ขนาดเครื่องขนาดไม่ต่ากว่า กว้าง 197mm/7.75" สูง 184mm/7.25"
ลึก 273mm/10.75"

959,900
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี รหัสโครงการ 6207000033
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ยุ ท ธศาสตร์ หรื อ กลยุ ท ธ์ หมายถึ งการวางแผนงานสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ บรรลุ เป้ าหมาย ภายใต้ ก าร
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หรือการวิเคราะห์ เชิงกลยุทธ์ SWOT Analysis กล่าวคือการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม (อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาที่ต้องการทั้งนี้เพื่อประกอบการวาง
แผนการในการใช้วิธีการและทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของคณะในปี 2560-2564 โดยได้กาหนด วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นเป้าหมายและ
แนวทางในการดาเนิ น งานของคณะฯ อย่ างไรก็ตามแผนยุท ธศาสตร์ที่ มีอยู่ นั้น ยังขาดความชัด เจนในบาง
ประเด็น อันเนื่องมาจากข้อชี้แนะจากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปี 2559 นอกจากนั้น
ยังต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ และกรอบแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมกับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนด้วย วิทยาลัย
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นวัตกรรมสื่อสารสังคมเล็งเห็นความสาคัญของการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการประเมินผลงานในปีที่
ผ่านมาละตั้งเป้าหมายสาหรับปีต่อไป
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของคณะให้อยู่ใน
ระดับมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
3) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
4) เพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดาเนินงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/12/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 107,100.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
เชิงคุณภาพ
1. จานวนของบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 1
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

1

คน

50

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

101210020121 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผน ใช้สอย,วัสดุ
107,100.00
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
รายละเอียด : ค่าใช้จา่ ยในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผน
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ค่าเช่ารถบัส จานวน 2 วันๆละ 13,400 บาท เป็นเงิน 26,800 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 60 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท เป็นเงิน 28,800
1 ตุลาคม 2561 - 30 ธันวาคม 2561 ค่าที่พัก จานวน 60 คนๆละ 1 วันๆละ 850 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท
ค่าวัสดุ 500 บาท
สถานที่ดาเนินการ ภาคกลาง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,100 บาท
รวม 107,100.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

107,100.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า

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)

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

คน

50.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการแข่งขันตามศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รหัสโครงการ 6207000037
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการดารงชีวิตทางสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เล็งเห็นความสาคัญของการสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาชิ้นงานหรือการแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจโดยใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงศักยภาพ
ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ มีวิสัยทัศน์ด้านการนาระบบสารสนเทศมาช่วยจัดการงานด้านต่างๆ และส่งเสริมให้เห็น
การนาระบบสารสนเทศไปใช้ในการประกอบการ มีความรอบรู้ทั้งทางด้านความรู้และการปฏิบัติ เสริมทักษะให้
เกิด ความคิดสร้างสรรค์ ได้รับ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และการ
ประกอบ อาชีพในอนาคตได้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงจัดกิจกรรม
1) บ่มเพาะศักยภาพนักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ตลอดจนนาความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้กับการเรียน รวมถึงเตรียมพร้อมสาหรับการทางานในอนาคต และเตรียมความพร้อมในสายอาชีพ
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตต่อไป
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2) การเข้าร่วมการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ จากผู้มีประสบการณ์ตรงในการทางานจริง หรือ
จากการเข้าร่วมในการแข่งขัน
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมบ่มเพาะ และส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2562 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส2
2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส3
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

40

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ

78
23

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101217100121 1. กิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพนักศึกษาเพื่อการแข่งขัน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101217100221 2. กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาเข้าแข่งขันตามศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน 12
ชม. ๆ ละ 1200 บาท เป็นเงิน 14400 บาท
ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 40 ชุด ๆ ละ
20 บาท เป็นเงิน 800 บาท
ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 2300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17500 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าจ้างทาไวนิล จานวน 5 ป้าย ๆละ 500
บาท เป็นเงิน 2500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2500 บาท

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

17,500.00

0.00

17,500.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม

ไตรมาสที่ 1

20,000.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพนักศึกษาเพื่อการแข่งขัน
2. กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาเข้าแข่งขันตามศาสตร์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าวร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ
คน
ร้อยละ
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

40.00
85.00
0.00
0.00

0.00
0.00
5.00
85.00

0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ รหัสโครงการ 6207000038
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI335 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (1,400 คน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาใน
ระดับ อุดมศึกษาที่มีเป้ าหมายที่จะผลิตบั ณฑิตให้ เป็นผู้ สมบูรณ์ ทั้งด้านวิชาการและคุณ ธรรมจริยธรรม จึง
ตระหนั ก ในหน้ าที่ ที่ จ ะ ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาจริ ย ธรรมแก่ นั ก ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาการจั ด การ สร้างจิ ต ส านึ ก
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ให้เห็น ความสาคัญของตนเองและผู้อื่น มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นาที่มีคุณธรรม
และจริยธรรมควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทาง วิชาการที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมมีส่วนช่วยเหลือสังคมในทางที่ถูกที่
ควรเป็นอย่างดี แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นแผนงาน/โครงการ ที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของ
คณะฯ และ สโมสรนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษา ทั้งทางด้าน สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย
และ คุณธรรม จริยธรรม จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการขึ้น
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย
และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมด้านวิชาการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/07/2562 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 9,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาทีเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

3

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101207150121 1. กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานด้าน
คณิตศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน
2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
101207150221 2. กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานด้าน
คณิตศาสตร์

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าจ้างทาเอกสาร จานวน 150 ชุด ๆ ละ 10 บาท =
1,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท

1,500.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

ใช้สอย
รายละเอียด : : ค่าจ้างทาเอกสาร จานวน 150 ชุด ๆ ละ 30 บาท =
4,500 บาท

4,500.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
101207150321 3. อบรมปรับพื้นฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ จานวน 1 ครั้ง 3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน
2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
รวม
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9,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
2. กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
3. อบรมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

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)

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
รหัสโครงการ 6207000039
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ
เพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดาเนิน
โครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพ
ของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาด
อาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ. 2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและ
แรงงานจากประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศ
เวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ จะเกิด
ปัญหาภาวะการมีงานทาของแรงงานไทย ปัญหาการถูก แย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุด
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คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
ในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การ
อบรม การสัมมนา และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้
พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2) โรงเรียน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 68,050.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ ชั้นปีที่ 3
2. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์
3. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ ชั้นปีที่ 1
5. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมอบรม “ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์”(นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1)
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61 –ธ.ค.61)
2. ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62 –มี.ค.62)
3. ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62 –มิ.ย.62)
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

1

ครั้ง
ครั้ง

1
1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

21
11
68

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101217110121 1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภาคตะวันออก

101217110221 2. กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

101217110321 3. กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และ
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 42,450 บาท
-ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสาร = 26,800 บาท
1 คันๆละ 2 วันๆละ 13,400 บาท
-ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสาร = 9,000 บาท
2 คันๆละ 2 วันๆละ 2,250 บาท
-ค่าเบี้ยเลี้ยง = 2,400 บาท
5 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท
-ค่าที่พัก 4,250 บาท
5 คนๆละ 1 วันๆละ 850
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,450 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 10,800 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร 10,800 บาท
1 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 600 บาท
ค่าใช้สอย 1,750 บาท
- ค่าจ้างจัดทาเอกสารประกอบการอบรม 1,750 บาท
1 ครั้งๆละ 50 คน เล่มๆละ 35 บาท
ค่าวัสดุ 1,700 บาท
- ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 1,700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,250 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 2,260 บาท
-ค่าบารุงรักษารถ (รถตู้) 500 บาท
1 คันๆละ 1 วันๆละ 500 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (รถตู้) 800 บาท
1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 800 บาท

375

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

42,450.00

0.00

0.00

42,450.00

0.00

14,250.00

14,250.00

0.00

0.00

0.00

4,050.00

0.00

0.00

4,050.00

0.00

จานวนเงิน

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง

101217110421 4. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง
101217110521 5. กิจกรรมอบรม “ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์”(นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 960 บาท
4 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท
-ค่าวัสดุ 1,790 บาท
ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 1,790 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,050 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 4,480 บาท
- ค่าจ้างเหมารถโดยสาร 4,000 บาท
2 คันๆละ 1 วันๆละ 2,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 480 บาท
2 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,480 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 1,800 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1,800 บาท
1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600
ค่าใช้สอย 1,020 บาท
- ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 1,020 บาท
1 ครั้งๆ ละ 34 เล่มๆ ละ 30 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,820 บาท
รวม

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
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ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

4,480.00

0.00

4,480.00

0.00

0.00

2,820.00

0.00

2,820.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

68,050.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า
2. กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสาหรับโลจิ
สติกส์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า
3. กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิ
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สติกส์ และประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า
4. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า
5. กิจกรรมอบรม “ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์”
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมอบรม “ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์”
(นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1)
(นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า

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)

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
1.00

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
0.00

ร้อยละ
ครั้ง

85.00
0.00

0.00
0.00

0.00
1.00

0.00
0.00

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

0.00
1.00

85.00
0.00

0.00
0.00

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
รหัสโครงการ 6207000040
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI321 จานวนโครงการ/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
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ
เพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดาเนิน
โครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพ
ของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาด
อาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ. 2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาแล ะ
แรงงานจากประเทศในกลุ่ มอาเซีย น จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศ
เวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ จะเกิด
ปัญหาภาวะการมีงานทาของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุด
คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
ในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
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4. วัตถุประสงค์
การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งความรู้ความสามารถทางวิชาการของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ คณะวิทยาการจัดการ โดยผ่านการศึกษาดูงาน
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
6. วิธีการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 31/12/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 11,150.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61 –ธ.ค.61)
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

1

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101211020121 1. ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จานวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม
สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 11,150 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,150 บาท

11,150.00

รวม

11,150.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

11,150.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
ภาคเหนือและภาคกลาง

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมดูงานด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

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)

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

380

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัสโครงการ 6207000046
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
หลักประกันคุณภาพของบั ณฑิตระดับอุดมศึกษา เป็นแรงกระตุ้ นให้ สถาบันการศึกษามีการพัฒ นา
คุณภาพบัณฑิตให้สูงขึ้นเพื่อรองรับตลาดอาเซียน ผลกระทบจากการเปิดอาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและ
แรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาให้ประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์
มีงานทาของแรงงานไทย เกิดปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ดั ง กล่ า ว ประกอบกั บ นโยบายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3)
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทัก ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือ
คุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษที่ ส ามารถเข้ า แข่ งขั น ในตลาดแรงงานได้ รวมถึ ง สามารถท างานได้ ห ลากหลายและมี
ประสิ ทธิภ าพดังนั้ น การเรี ย นการสอนจึงเป็นภาระงานหลั กที่ส าคัญ ของสาขาวิช า การเรียนการสอนที่ดี มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการ ฉะนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการ
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พัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่างๆ ในด้านผู้เรียน ผู้สอน
สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่างๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึง
จัดทาโครงการให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่น กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิต
ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สูงขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมโดยผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ
2) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
6. วิธีการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 31/12/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 10,660.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2. จานวนครั้งในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61 –ธ.ค.61)
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง

1
1

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101217120121 1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง
101217120221 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
-ค่าบารุงรักษารถ 1,000 บาท
2 คันๆละ 1 วันๆละ 500 บาท
-ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (รถตู้) 1,400 บาท
1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 1,400 บาท
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 960 บาท
4 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,660 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 7,000 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,800 บาท
40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน 2,000 บาท
40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท
-ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 800 บาท
1 ครั้งๆ ละ 40 เล่มๆ ละ 20 บาท
-ค่าจ้างทาป้ายไวนิล 300 บาท
1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 300 บาท
ค่าวัสดุในการจัดอบรม 1,100 บาท
1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 1,100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท

จานวนเงิน
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แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

3,660.00

3,660.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

รวม 10,660.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ

ไตรมาสที่ 1

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรมไม่น้อยกว่า

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)

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
รหัสโครงการ 6207000055
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62407 โครงการพัฒนาระบบงานรักษาความปลอดภัย
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ
เพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดาเนิ น
โครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพ
ของบั ณ ฑิตระดับ อุดมศึกษา เพื่อเป็ น แรงกระตุ้นให้ สถาบั นมีการพัฒ นาคุณ ภาพที่สู งขึ้น เพื่อรองรับ ตลาด
อาเซียนปี 2558 ผลกระทบจากการเปิดอาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน
จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์มีงานทาของแรงงานไทย เกิดปัญหา
การถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการตลาดตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มุ่ง เน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5ด้าน ได้แก่
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1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ต้อ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดหาวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชา
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 31/03/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 63,740.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุคณะ
2. จานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุคณะ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสาเร็จในการจัดซื้อวัสดุคณะ
2. ระดับความสาเร็จในการจัดซื้อวัสดุสาขา
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 2
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง

1
3

ครั้ง
ครั้ง

1
3

ร้อยละ
ร้อยละ

81
19

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101226010121 1. จัดซื้อวัสดุสานักงานคณะวิทยาการจัดการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
101226010221 2. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
101226010321 3. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 3 ครั้ง =
19,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,800 บาท

19,800.00

17,740.00

960.00

0.00

1,100.00

วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ จานวน 2
ครั้ง เป็นเงิน 10,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

10,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 17,100 บาท

17,100.00

10,000.00

7,100.00

0.00

0.00

16,840.00

16,840.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,100 บาท
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
101226010421 4. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร
ระยะเวลาดาเนินการ
10 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
การธนาคาร จานวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 16,840 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,840 บาท

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
รวม
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63,740.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. จัดซื้อวัสดุสานักงานคณะวิทยาการจัดการ
2. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ
3. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุคณะ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกกรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามเวลา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสาขา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกกรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามเวลา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสาขา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกกรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามเวลา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัด่อวั
ซื้ สดุสาขา

ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00

1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกกรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามเวลา

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ รหัสโครงการ 6207000057
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (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
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ด้วยการบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จาเป็นต้องมี
การขับเคลื่อนและวางนโยบายการบริหารคณะ เพื่อให้คณะได้มีทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงาน และเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ คณะวิทยาการจัดการ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อรวมวาง
นโยบายและกาหนดแนวทางการดาเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
หลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะเพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัย วางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารและดาเนินการของคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนภารกิจและพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อให้การบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ๆ
ของราชการ
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ จานวน 13 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 55,420.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2
3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3
4. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

4

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

25
25
25
25

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101227010121 1. ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะวิทยาการจัดการ
ค่าตอบแทนกรรมการ จานวน 13 คน 4 ครั้ง ๆ ละ 9,400
บาท เป็นเงิน 37,600 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จานวน 3 คน 4 ครั้ง ๆ ละ 4,000
บาท เป็นเงิน 16,000 บาท
ค่าอาหารว่าง จานวน 4 ครัง้ ๆ ละ 13 คน ๆ ละ 35 บาท
เป็นเงิน 1,820 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,420 บาท
รวม

จานวนเงิน
55,420.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

13,855.00

13,855.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

13,855.00

13,855.00

55,420.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

ครั้ง
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)

1.00
85.00

1.00
85.00

1.00
85.00

1.00
85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นาและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ รหัสโครงการ 6207000058
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62320 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ การจัดบริการแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ดาเนินการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคณะ
วิทยาการจัดการ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายที่จะผลิต
บัณฑิตให้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม จึงตระหนักในหน้าที่ที่จะส่งเสริมและพัฒนา
จริยธรรมแก่นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สร้างจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ให้เห็นความสาคัญของ
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ตนเองและผู้อื่น มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นาที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิชาการที่
ถูกต้องเหมาะสม ย่อมมีส่วนช่วยเหลือสังคมในทางที่ถูกที่ควรเป็นอย่างดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ ได้เล็งเห็นความสาคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมต่อไปนี้ เช่น กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ภาวะผู้นาและนั น ทนาการ สโมสรนั กศึกษา คณะวิทยาการจัด การ กิจกรรมวิทยาการจัดการ อาสาพัฒ นา
ท้องถิ่น กิจกรรมอบรมธรรมะ นาธรรมสู่น้อง กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมด้านคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วิทยาการจัดการ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนา
ทางด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และนาไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านสติปญ
ั ญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย
3) เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถมีทักษะด้านผู้นา
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 57,300.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

1

ร้อยละ

85

ร้อย

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101218010121 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นาและนันทนาการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลางหรือภาคตะวันออก

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
57,300.00
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด :
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600
บาท = 3,600 บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 10 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท =
7,200 บาท
- ค่าบารุงรักษารถ จานวน 1 คัน ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1,500
= 1,500 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 1 คัน ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 7,000
บาท = 7,000 บาท
- ค่าอาหาร จานวน 20 คน ๆ ละ 6 มือ้ ๆ ละ 50 บาท =
6,000 บาท
- ค่าที่พกั จานวน 30 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 500 บาท =
30,000 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ จานวน 1 ครั้ง = 2,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,300 บาท
รวม 57,300.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
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ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

57,300.00

0.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นาและนันทนาการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

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)

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP รหัสโครงการ 6207000059
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62105 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดาเนินภารกิจหลักที่สาคัญตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่
1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยน้อมนาหลักการทรงงานแนวคิด
ทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระรา
โชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นหลักในการปฏิบัติงาน
จากการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยามี
พื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบ จานวน 3 หมู่บ้าน คือ ชุมชน
บ้านพยอม, ชุมชนบ้านลาไทร, ชุมชนบ้านคลองทราย และจังหวัดอ่างทอง รับผิดชอบ จานวน 2 หมู่บ้าน คือ
ชุมชนบ้ านอบทม, ชุมชนบ้ านลาว ซึ่งแต่ละชุมชนมีผลิตภัณ ฑ์ หรือสิ นค้า OTOP ที่ต้องการจะพัฒ นา และ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ จึงตระหนักถึงความสาคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นทั้ง 5 ชุมชน มีอาชีพ และรายได้ อย่างยั่งยืน ประกอบกับคณะ
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วิท ยาการจั ด การ มีบุ ค ลากรที่ มีค วามรู้ ในศาสตร์ต่ างๆ ที่ พ ร้อมจะพั ฒ นาคุณ ภาพสิ น ค้ าในชุม ชนให้ ได้ รับ
มาตรฐาน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ และการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอาชีพ ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครัวเรือน นอกจากนั้น
ยังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสินค้าเพื่อนาไปสู่มาตรฐานให้มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และอัตลักษณ์ของ
ชุมชน โดยการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของตลาดและสามารถขยาย
สินค้าให้เกิดการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้รับการพัฒนามูลค่า
2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ OTOP
3) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) บ้านพยอม
2) บ้านลาไทร
3) บ้านคลองทราย
4) บ้านอบทม
5) บ้านลาว

ต.พยอม
ต.ลาไทร
ต.คลองจิก
ต.ยี่ล้น
ต.เทวราช

อ.วังน้อย
อ.วังน้อย
อ.บางปะอิน
อ.วิเศษชัยชาญ
อ.ไชโย

จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.อ่างทอง
จ.อ่างทอง

6. วิธีการดาเนินงาน จัดเวทีประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,297,300.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุมชน

5

ร้อยละ
ร้อยละ

85
80

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103205020152 1. 1.1 กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ์เพื่อ
การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอ่างทอง
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
กลุ่มชุมชนพื้นที่เป้าหมายจังหวัดอ่างทอง
และพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.1.1 จัดเวทีประชุมผูน้ าชุมชนท้องถิ่น ชุมชน
บ้านอบทม จานวน 5 หมู่บ้าน 1 ครั้ง
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างในการจัดเวทีประชุม 5 ครั้งๆละ 30 คนๆละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวันในการจัดเวทีประชุม 5 ครั้งๆละ 30 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ 5 ครั้งๆละ 2 คันๆละ 2,250 บาท เป็นเงิน
22,500 บาท
-ค่าเช่าสถานที่
5 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ 5 ครั้ง เป็นเงิน 5,000 บาท
รวมเป็น 68,000 บาท
1.1.2 จัดเวทีประชุมผู้นาชุมชนท้องถิ่น ชุมชนบ้านลาว 1 ครั้ง
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่าง จานวน 30 คนๆละ2 มือ้ ๆละ 35 บาท เป็นเงิน
2,100 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 2 คันๆละ1 ครั้งๆละ 2,250 บาท เป็นเงิน
4,500 บาท
- ค่าเช่าสถานที่ 3,000 บาท
ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ 3,000 บาท
รวมเงิน 15,600 บาท
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จานวนเงิน
182,800.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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

182,800.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
1.1.3 จัดเวทีประชุมผู้นาชุมชนท้องถิ่น ชุมชนบ้านพยอม 1 ครั้ง
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่าง จานวน 30 คนๆละ2 มือ้ ๆละ 35 บาท เป็นเงิน
2,100 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าเช่าสถานที่ 3,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 2 คันๆละ1 ครั้งๆละ 2,250 บาท เป็นเงิน
4,500 บาท
ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ 3,000 บาท
รวมเงิน 15,600 บาท
1.1.4 จัดเวทีประชุมผู้นาชุมชนท้องถิ่น ชุมชนบ้านลาไทร 1 ครั้ง
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่าง จานวน 30 คนๆละ2 มือ้ ๆละ 35 บาท เป็นเงิน
2,100 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 2 คันๆละ1 ครั้งๆละ 2,250 บาท เป็นเงิน
4,500 บาท
- ค่าเช่าสถานที่ 3,000 บาท
ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ 3,000 บาท
รวมเงิน 15,600 บาท
1.1.5 จัดเวทีประชุมผู้นาชุมชนท้องถิ่น ชุมชนบ้านคลองทราย
จานวน 5 หมู่บา้ น 1 ครั้ง
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างในการจัดเวทีประชุม 5 ครั้งๆละ 30 คนๆละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวันในการจัดเวทีประชุม 5 ครั้งๆละ 30 คนๆละ
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

1 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ 5 ครั้งๆละ 2 คันๆละ 2,250 บาท เป็นเงิน
22,500 บาท
- ค่าเช่าสถานที่ 5 ครั้งเป็นเงิน 15,000
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ 5 ครั้ง เป็นเงิน 5,000 บาท
รวมเงิน 15,600บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,800 บาท
103205020252 2. 1.2 ประชุมปฏิบัติการคัดเลือกพื้นทีแ่ ละ
ใช้สอย,วัสดุ
ผลิตภัณฑ์
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่าง จานวน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ35 บาท เป็นเงิน
ระยะเวลาดาเนินการ
2,800 บาท
1 ต.ค.-30 ธ.ค. 61
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 4,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
ค่าวัสดุ
กลุ่มชุมชนพื้นที่เป้าหมายจ.อ่างทอง และ
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 5,000 บาท
พระนครศรีอยุธยา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,800 บาท
103205020352 3. 1.3 กิจกรรมจัดเวทีสรุป 1 พื้นที่ 1 ผลิตภัณฑ์ ใช้สอย,วัสดุ
จานวน 5 หมู่บา้ น
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างในการจัดเวทีสรุป จานวน 5 ครั้งๆละ 30 คนๆละ
ระยะเวลาดาเนินการ
2 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท
1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 61
- ค่าอาหารกลางวันในการจัดเวทีสรุป จานวน 5 ครั้งๆละ 30
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 5 ครั้งๆละ 2 คันๆละ 2,250 บาท เป็นเงิน
กลุ่มชุมชนพื้นที่เป้าหมายจังหวัดอ่างทอง
22,500 บาท
และพระนครศรีอยุธยา
-ค่าเช่าสถานที่ 5 ครั้ง เป็นเงิน 15,000 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ จานวน 5,000 บาท

400

11,800.00

11,800.00

0.00

0.00

0.00

68,000.00

68,000.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท
103205020452 4. 1.4 กิจกรรมประชุมคณะทางานเพื่อเสนอผล
การลงพื้นที่และเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อ
คณะกรรมการของโครงการ

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ 3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3000 บาท

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

414,500.00

0.00

414,500.00

0.00

0.00

397,500.00

0.00

397,500.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
103205020552 5. 2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์
5 ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ม.ค.-31มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
กลุ่มพื้นที่เป้าหมายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง

103205020652 6. 2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุนการ
ผลิต 5 ชุมชน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร จานวน 10 คนๆละ 2 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ
1,200 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่าง จานวน 150 คนๆละ 2 วันๆละ 2 มือ้ ๆละ 35
บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน จานวน 150 คนๆละ 2 วันๆละ 1 มือ้ ๆละ
100 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
-ค่าเช่ารถตู้ จานวน 15 ครั้งๆละ 2 คันๆละ 2,250 เป็นเงิน
67,500 บาท
-ค่าเช่าสถานที่ 2 วัน เป็นเงิน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ 122,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 414500 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร จานวน 10 คนๆละ 2 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆละ 1,200
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ม.ค.-31 มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
กลุ่มชุมชนพื้นที่เป้าหมายจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

103205020752 7. 2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้า
5 ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ม.ค.-31 มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
กลุ่มชุมชนพื้นที่เป้าหมายจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

103205020852 8. 2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ 5 ชุมชน

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
บาท เป็นเงิน 144,000 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่าง จานวน 150 คนๆละ 2 วันๆละ 2 มือ้ ๆละ 35
บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน จานวน 150 คนๆละ 2 วันๆละ 1 มือ้ ๆละ
100 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
-ค่าเช่ารถตู้ จานวน 15 ครั้งๆละ 2 คันๆละ 2,250 เป็นเงิน
67,500 บาท
ค่าเช่าสถานที่ 2 วัน เป็นเงิน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ 105,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 397,500 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร จานวน 10 คนๆละ 2 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆละ 1,200
บาท เป็นเงิน 144,000 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่าง จานวน 150 คนๆละ 2 วันๆละ 2 มือ้ ๆละ 35
บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน จานวน 150 คนๆละ 2 วันๆละ 1 มือ้ ๆละ
100 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
-ค่าเช่ารถตู้ จานวน 10ครั้งๆละ 2 คันๆละ 2,250 เป็นเงิน
45,000 บาท
ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ 105,000 บาท
-ค่าเช่าสถานที่ 2 วัน เป็นเงิน 30,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 375,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

375,000.00

0.00

375,000.00

0.00

0.00

375,000.00

0.00

375,000.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
กลุ่มชุมชนพื้นที่เป้าหมาย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

103205020952 9. 3.1 ประชุมคณะทางานหมู่บ้านเพื่อชีแ้ จงการ
ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
กลุ่มชุมชนพื้นที่เป้าหมายจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

103205021052 10. 3.2. ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (2 ครั้ง
ต่อ 1 หมู่บา้ น)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เม.ย.-30 มิ.ย. 62

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
-ค่าวิทยากร จานวน 10 คนๆละ 2 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆละ 1,200
บาท เป็นเงิน 144,000 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่าง จานวน 150 คนๆละ 2 วันๆละ 2 มือ้ ๆละ 35
บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 150 คนๆละ 2 วันๆละ 1 มือ้ ๆละ
100 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
-ค่าเช่ารถตู้ จานวน 10ครั้งๆละ 2 คันๆละ 2,250 เป็นเงิน
45,000 บาท
ค่าเช่าสถานที่ 2 วัน เป็นเงิน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ 105,000 บาท
-รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 375,000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่าง จานวน 150 คนๆละ 2 วันๆละ 2 มือ้ ๆละ 35
บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน จานวน 150 คนๆละ 2 วันๆละ 1 มือ้ ๆละ
100 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
-ค่าเช่ารถตู้ จานวน 10ครั้งๆละ 2 คันๆละ 2,250 เป็นเงิน
45,000 บาท
-ค่าเช่าสถานที่ 5 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท
ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ 25,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,000 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
-ค่าเช่ารถตู้จานวน 10ครั้งๆละ 3 คันๆละ 2 วันๆละ 2,250 บาท
เป็นเงิน 135,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 10 วันๆละ 10 คนๆละ 240 บาท เป็นเงิน
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

136,000.00

0.00

0.00

136,000.00

0.00

179,000.00

0.00

0.00

179,000.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

สถานที่ดาเนินการ
กลุ่มชุมชนพื้นที่เป้าหมายจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
103205021152 11. 3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เม.ย.-30 มิ.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
กลุ่มชุมชนพื้นที่เป้าหมายจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
24,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 100 คนๆละ 2 วันๆละ 1 มือ้ ๆละ
100 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร จานวน 10 คนๆ 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน
36,000 บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่าง จานวน 150 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน
10,500 คน
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 150 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 5 ครั้งๆละ 2 คันๆละ 1 วันๆละ2,250 บาท
เป็นเงิน 22,500 บาท
ค่าเช่าสถานที่ 5 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ 15,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,000 บาท

103205021252 12. 3.4 ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 5 ใช้สอย,วัสดุ
ชุมชน
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 10 คันๆละ 1 วันๆละ 2,250 บาท เป็นเงิน
ระยะเวลาดาเนินการ
22,500 บาท
1 เม.ย.-30 มิ.ย. 62
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 10 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท เป็นเงิน
2,400 บาท
สถานที่ดาเนินการ
ค่าวัสดุ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 50,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,900 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

114,000.00

0.00

0.00

114,000.00

0.00

74,900.00

0.00

0.00

74,900.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103205021352 13. 4.1 กิจกรรมการประชุมเพื่อชีแ้ จงการจัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ก.ค.- ส.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
กลุ่มพื้นที่ชุมชนเป้าหมายจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
103205021452 14. 4.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการ
พัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์
ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค.-ส.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
กลุ่มชุมชนพื้นที่เป้าหมายจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 150 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง จานวน 150 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน
10,500 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 5 คันๆ ละ 2,250 บาท เป็นเงิน 11,250
บาท
- ค่าเช่าสถานที่ จานวน 5 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,750 บาท

51,750.00

0.00

0.00

0.00

51,750.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร จานวน 5 คนๆละ 6 ชัว่ โมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน
9,000 บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 150 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง จานวน 150 คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เป็น
เงิน 10,500 บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 5 วันๆละ 2 คันๆ ละ 2,250 บาท เป็นเงิน
22,500 บาท
- ค่าจ้างลงโฆษณาเพจออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค จานวน 5 งานๆ
ละ 43,500 บาท เป็นเงิน217,500 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน10,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 284,500 บาท

284,500.00

0.00

0.00

0.00

284,500.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103205021552 15. 4.3 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการ
เตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการขายและ
บริการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค - ส.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
กลุ่มชุมชนพื้นที่เป้าหมายจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

103205021652 16. 4.4 กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค.-ส.ค.62
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร จานวน 10 คนๆละ 12 ชัว่ โมงๆละ 300 บาท เป็น
เงิน 36,000 บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 150 คนๆ ละ 2มื้อๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 30,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง จานวน 150 คนๆ ละ 4 มื้อๆละ 35 บาท เป็น
เงิน 21,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 5 วันๆละ 2 คันๆละ เป็นเงิน 22,500 บาท
- ค่าเช่าสถานที่ จานวน 10 วัน เป็นเงิน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ 15,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 154,500 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จานวน 5 ชุมชนๆละ
20,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
- ค่าจ้างทาบูธและตกแต่งสถานที่ในการออกบูธ จานวน 5 ครั้งๆ
ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
- ค่าจ้างทา VDO ประชาสัมพันธ์ชุมชน จานวน 5 ชุมชนๆละ
25,000 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท
- ค่าจ้างทาธงญี่ปุ่น จานวน 5 ชุมชนๆละ 5 ป้ายๆละ 2,000 บาท
รวม 50,000 บาท
- ค่าจ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จานวน 5 ชุมชนๆละ 5
ป้ายๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400000 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

154,500.00

0.00

0.00

0.00

154,500.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103205021752 17. 4.5 กิจกรรมการออกร้านจาหน่ายสินค้า
ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค.-ส.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง
103205021852 18. 5.1 ติดตามและประเมินผลโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค.-ส.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
กลุ่มพื้นที่ชุมชนพื้นที่เป้าหมายจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

103205021952 19. 6.1 สรุปผลโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค.-ส.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 50,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

ใช้สอย,วัสดุ
20,550.00
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 2 คัน จานวน 1 วันๆ ละ 4,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 50 คนๆ ละ 1มื้อๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง จานวน 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน
3,500 บาท
- ค่าเช่าสถานที่ จานวน 1 วัน เป็นเงิน 3,000 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 4,550 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,550 บาท
ใช้สอย
4,500.00
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร จานวน 200 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน
3,000 บาท
-ค่าจ้างทาเล่มรายงาน จานวน 5 เล่ม ๆละ 300 บาท เป็นเงิน
1,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
รวม 3,297,300.00

0.00

0.00

0.00

20,550.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. 1.1 กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ์เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุมชนที่จัดเวทีประชุมผู้นาชุมชน
ชุมชน จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. 1.2 ประชุมปฏิบัติการคัดเลือกพื้นทีแ่ ละผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดประชุมคัดเลือกพื้นที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนผู้เข้าร่วมประชุมทุกกิจกรรม
3. 1.3 กิจกรรมจัดเวทีสรุป 1 พื้นที่ 1 ผลิตภัณฑ์ จานวน 5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดเวทีสรุปผลิตภัณภัณฑ์
หมู่บ้าน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4. 1.4 กิจกรรมประชุมคณะทางานเพื่อเสนอผลการลงพื้นที่และ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดประชุมคัดเลือกพื้นที่
เตรียมผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
5. 2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ 5 ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6. 2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุนการผลิต 5 ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
7. 2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้า 5 ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
8. 2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 5 ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
9. 3.1 ประชุมคณะทางานหมู่บ้านเพื่อชีแ้ จงการขอมาตรฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
10. 3.2. ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (2 ครั้งต่อ 1 หมู่บ้าน)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
11. 3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

หมู่บ้าน

5.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ
ครั้ง
คน
ชุมชน

85.00
1.00
40.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ร้อยละ
ครั้ง

85.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
150.00
85.00
150.00
85.00
150.00
85.00
150.00
85.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

150.00
150.00
85.00
150.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

กิจกรรมย่อย
12. 3.4 ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 5 ชุมชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุมชนที่ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ชุมชน
ร้อยละ
คน

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

5.00
85.00
0.00

0.00
0.00
150.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
150.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
15. 4.3 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการเตรียมความพร้อมเพือ่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการขายและบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
16. 4.4 กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุมชนที่ออกร้านจาหน่ายสินค้า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
17. 4.5 กิจกรรมการออกร้านจาหน่ายสินค้า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุมชนที่ออกร้านจาหน่ายสินค้า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
18. 5.1 ติดตามและประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
19. 6.1 สรุปผลโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สรุปผลโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
150.00

ร้อยละ
ชุมชน
ร้อยละ
ชุมชน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

85.00
5.00
85.00
5.00
85.00
50.00
85.00
1.00
85.00

13. 4.1 กิจกรรมการประชุมเพื่อชีแ้ จงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
14. 4.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาช่องทางการค้า
ออนไลน์

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

409

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรม รหัสโครงการ 6207000060
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษาให้ความสาคัญกับการลงมือปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และ
ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดูแลรับผิดชอบผู้รับผิดชอบโครงการ มีหน้าที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการ
ให้กับชุมชนโดยเน้นพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง การดาเนินงานบริการวิชาการปี พ.ศ.
2562 จึงได้ใช้ข้อมูลจากการลงประชาคมบริการวิชาการ และการสารวจข้อมูลปัญหาและความต้องการท้องถิ่น
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง เปิดเวทีเพื่อเสนอความต้องการในการพัฒนา และเงื่อนไขที่จะ
ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งข้อมูลจากการสอบถาม
ผู้เข้ารับบริการวิชาการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
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ประชาชนในท้องถิ่นให้สมกับปรัชญาของสถาบันวิจัยและพัฒนา “สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
ส่วนร่วมและยั่งยืน ” และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “คุณธรรม นา
ความรู้ สู่การพัฒ นาท้องถิ่น สานศิลป์ มรดกโลก” โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
งานวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ควรเป็นกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ใช้สอนผ่านนักศึกษา หรือ
ผ่านกิจกรรมประจารายวิชาต่างๆ และต้องเป็นการเชื่อมโยง ผลการวิจัยที่คณะหรือสาขาวิชามีไปสู่การใช้
ประโยชน์ หรือเป็นการนาความรู้ ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยต่อไป
ดังนั้นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ ที่ ก่อให้ เกิดการเรีย นรู้ข องนั กศึกษา เนื่ องจากเป็น การน าองค์ความรู้ของสาขาวิช าไปสู่ การบริการ
วิชาการจากความส าคัญ ข้างต้น ซึ่งสถาบั นวิจั ยและพัฒ นา ได้ร่วมมือกับ 4 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
สถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อดาเนินงานโครงการพัฒนาการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย มีโครงการย่อย 62 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ การบริหารจัดการแบบบูรณาการนวัตกรร
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจชุมชนที่ดาเนินงานตามแนวทางพระราชดาริ
2) เพื่อเพิ่มกลุ่มธุรกิจชุมชนที่ใช้แนวทางพระราชดาริ
3) เพื่อให้เกิดกลุ่มธุรกิจชุมชนกลุ่มใหม่ มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
4) เพื่อให้ธุรกิจชุมชนมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาตลาด สินค้า และแข่งขันกับจังหวัดอื่นๆได้
5) เพื่อสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก/ของฝากประจาชุมชน
6) เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีอาชีพ เพิ่มรายได้
5. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา
6. วิธีการดาเนินงาน การจัดอบรม บรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 222,850.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดอบรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1
2. ร้อยละการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2
3. ร้อยละการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3
4. ร้อยละการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4

411

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

10

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

11
41
26
22

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก
103214030152

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจาลอง
สถานการณ์โซ่อุปทาน (Beer Game) เพื่อปั้นนักโล
จิสติกส์สู่ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

103214030252

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงการลงทุน
ทางธุรกิจของชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ในจังหวัดอ่างทอง

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 300 บาท
เป็นเงิน 3,600 บาท
ค่าใข้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
- ค่าอาหาร จานวน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน
4,000 บาท
- ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 40 เล่มๆ ละ 100
บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าจ้างทาป้าย จานวน 1 ผืนๆ ละ 500 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 2,250 บาท
- ค่าจัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ จานวน 4 เล่มๆ
ละ 100 บาท เป็นเงิน 400 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการอบรม จานวน 1 ครั้งๆ ละ 4,450 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 300 บาท
เป็นเงิน 3,600 บาท
ค่าใข้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35
บาท เป็นเงิน 5,600 บาท
- ค่าอาหาร จานวน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน
5,600 บาท
- ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 40 เล่มๆ ละ 60
บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

22,000.00

0.00

22,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

103214030352

ชือ่ กิจกรรมย่อย

3. โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
คลองจิก
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

103214030452

4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ช่องทางการตลาดโลก
ของผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอ่างทอง
ระยะเวลาดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
- ค่าจ้างทาป้าย จานวน ผืนๆ ละ 500 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 2 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 4,500 บาท
- ค่าจัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ จานวน 3 เล่มๆ
ละ 100 บาท เป็นเงิน 300 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการอบรม จานวน 1 ครั้งๆ ละ 2,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จานวน 1 คนๆ ละ 1 ชม.ๆ ละ
300 บาท เป็นเงิน 300 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จานวน 4 คนๆ ละ 5 ชม.ๆ ละ 300
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
ค่าใข้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
- ค่าอาหาร จานวน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน
4,000 บาท
- ค่าจ้างทาป้าย จานวน 5 ผืนๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 2,500
บาท
- ค่าจัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ จานวน 3 เล่มๆ
ละ 100 บาท เป็นเงิน 300 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการอบรม จานวน 1 ครั้งๆ ละ 3,100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จานวน 2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ
600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน จานวน 4 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

19,000.00

0.00

19,000.00

0.00

0.00

20,800.00

0.00

0.00

20,800.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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

เมษายน - มิถุนายน 2562

103214030552

300 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ค่าใข้สอย
สถานที่ดาเนินการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
พื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จังหวัด
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
อ่างทอง
- ค่าอาหาร จานวน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน
4,000 บาท
- ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 40 เล่มๆ ละ 50
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าจ้างทาป้าย จานวน 1 ผืนๆ ละ 500 บาท
- ค่าจัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ จานวน 3 เล่มๆ
ละ 100 บาท เป็นเงิน 300 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการอบรม จานวน 1 ครั้งๆ ละ 4,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,800 บาท
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสร้างตราสินค้า ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
และสื่อดิจิตอลสาหรับธุรกิจชุมชน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 300 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
เป็นเงิน 3,600 บาท
มกราคม - มีนาคม 2562
ค่าใข้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
สถานที่ดาเนินการ
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
พื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จังหวัด
- ค่าอาหาร จานวน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน
อ่างทอง
4,000 บาท
- ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 40 เล่มๆ ละ 50
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าจ้างทาป้าย จานวน 2 ผืนๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000
บาท
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 2 คันๆ ละ 2 วันๆ ละ ละ 2,250 บาท เป็น
เงิน 9,000 บาท
- ค่าจัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ จานวน 4 เล่มๆ

จานวนเงิน
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25,000.00

0.00

25,000.00

รหัส 12 หลัก

103214030652

ชือ่ กิจกรรมย่อย

6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการทรัพยากร
มนุษย์มืออาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จังหวัด
อ่างทอง

103214030752

7. การบริหารจัดการแบบบูรณาการนวัตกรรมการ
จัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา /จังหวัด
อ่างทอง

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ละ 100 บาท เป็นเงิน 400 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการอบรม จานวน 1 ครั้งๆ ละ 2,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 300 บาท
เป็นเงิน 3,600 บาท
ค่าใข้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
- ค่าอาหาร จานวน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน
4,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 2 คันๆ ละ 2 วันๆ ละ 2,250 บาท เป็นเงิน
4,500 บาท
- ค่าจัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ จานวน 3 เล่มๆ
ละ 100 บาท เป็นเงิน 300 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการอบรม จานวน 1 ครั้งๆ ละ 3,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 300 บาท
เป็นเงิน 1,800 บาท
ค่าใข้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
- ค่าอาหาร จานวน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน
4,000 บาท
- ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 40 เล่มๆ ละ 50
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

19,000.00

0.00

0.00

19,000.00

0.00

18,450.00

0.00

0.00

18,450.00

0.00

รหัส 12 หลัก

103214030852

ชือ่ กิจกรรมย่อย

8. อบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม - กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จังหวัด
อ่างทอง

103214030952

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การคานวณต้นทุนและ
การกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าจ้างทาป้าย จานวน 1 ผืนๆ ละ 500 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 2,250 บาท
- ค่าจัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ จานวน 3 เล่มๆ
ละ 100 บาท เป็นเงิน 300 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการอบรม จานวน 1 ครั้งๆ ละ 4,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,450 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 4 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 300 บาท
เป็นเงิน 7,200 บาท
ค่าใข้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
- ค่าอาหาร จานวน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน
4,000 บาท
- ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 40 เล่มๆ ละ 50
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 2 คันๆ ละ 1 วันๆ ละ 2,250 บาท เป็นเงิน
4,500 บาท
- ค่าจัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ จานวน 3 เล่มๆ
ละ 100 บาท เป็นเงิน 300 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการอบรม จานวน 1 ครั้งๆ ละ 4,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 300 บาท
เป็นเงิน 1,800 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

25,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

24,600.00

0.00

0.00

0.00

24,600.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
กรกฎาคม - กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จังหวัด
อ่างทอง

103214031052

10. การถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านของ
ชุมชนบ้านคลองทรายเพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เทศกาลบุญในวัน
ผ้าป่าเช้ามืด ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 4 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 300 บาท
เป็นเงิน 3,600 บาท
ค่าใข้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
- ค่าอาหาร จานวน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน
4,000 บาท
- ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 40 เล่มๆ ละ 100
บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 2,250 บาท
- ค่าจ้างทาป้าย จานวน 1 ผืนๆ ละ 500 บาท
- ค่าจัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ จานวน 4 เล่มๆ
ละ 100 บาท เป็นเงิน 400 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการอบรม จานวน 1 ครั้งๆ ละ 5,250 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,600 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จานวน 1 คนๆ ละ 4 ชม.ๆ ละ
600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน จานวน 1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ
300 บาท เป็นเงิน 900 บาท
ค่าใข้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 45 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
บาท เป็นเงิน 3,150 บาท
- ค่าอาหาร จานวน 45 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน
4,500 บาท
- ค่าสถานทีจ่ ัดกิจกรรมของชุมชน จานวน 1 ครั้งๆ ละ 1,000
บาท
- ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 45 เล่มๆ ละ 60
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จานวนเงิน

24,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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

24,000.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

บาท เป็นเงิน 2,700 บาท
- ค่าจ้างทาป้าย จานวน 1 ผืนๆ ละ 500 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ จานวน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 2,250 บาท
- ค่าจัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ จานวน 3 เล่มๆ
ละ 100 บาท เป็นเงิน 300 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการอบรม จานวน 1 ครั้งๆ ละ 6,300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท
รวม 222,850.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจาลองสถานการณ์โซ่อุปทาน (Beer
Game) เพื่อปั้นนักโลจิสติกส์สู่ชุมชน
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจของชุมชน
3. โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองจิก
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ช่องทางการตลาดโลกของผู้ประกอบการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดอบรม

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดอบรม

418

กิจกรรมย่อย
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสร้างตราสินค้าและสื่อดิจิตอลสาหรับ
ธุรกิจชุมชน
6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ
7. การบริหารจัดการแบบบูรณาการนวัตกรรมการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน
8. อบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การคานวณต้นทุนและการกาหนดราคา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
10. การถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านของชุมชนบ้านคลองทรายเพือ่
การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เทศกาลบุญในวัน
ผ้าป่าเช้ามืด ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดอบรม

ร้อยละ
ครัง้
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1.00
85.00
1.00
85.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
85.00
1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดอบรม

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดอบรม

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รหัสโครงการ 6208000004
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62404 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ภ ารกิ จ ในการจั ด การเรี ย นการสอนและผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกฝน
และเพิ่มทักษะในการใช้เครื่องมือ จึงจาเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของคณะ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการเรียนรู้จากการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย
2) เพื่อให้การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) เพื่อให้มีเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิจัยเพิ่มขึ้น
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5. กลุ่มเป้าหมาย
1) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 800 คน
2) อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 100 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,687,800.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดซื้อครุภัณฑ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของจานวนรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อสาเร็จ
เชิงเวลา
1. ระดับความสาเร็จในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผน
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

รายการ

4

ร้อยละ

80

ระดับ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101105010131 1. เครื่องปรับอากาศ 32,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือข
นิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561- กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

101105010231 2. หุ่นจาลองช่วยพื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบมีสัญญาณไฟบน
ตัวหุ่นพร้อมเครื่องฝึกการใช้อุปกรณ์ AED พร้อม
Remote control
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่องปรับอากาศ 32,000 บีทียู ชนิด
ตั้งพื้นหรือขนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ จานวน 35
เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1480500 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องปรับอากาศ 32,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ ราคา 42300 จานวน 35
เครื่อง รวมเป็นเงิน 1,480,500.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 1,480,500.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : หุ่นจาลองช่วยพื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบ
มีสัญญณไฟบนตัวหุ่นพร้อมเครื่องฝึกการใช้อุปกรณ์
AED พร้อม Remote control จานวน 1 ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562

รายการครุภัณฑ์
1. หุ่นจาลองช่วยพื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบมีสัญญณไฟบนตัว
หุ่นพร้อมเครื่องฝึกการใช้อุปกรณ์ AED พร้อม Remote
control ราคา 76000 จานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน
76,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 76,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนดินใต้ท้องน้า
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 96,300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96300 บาท

สถานที่ดาเนินการ

รายการครุภัณฑ์

สถานที่ดาเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

101105010331 3. เครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนดินใต้ท้องน้า
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

1,480,500.00 1,480,500.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

76,000.00

76,000.00

0.00

0.00

0.00

96,300.00

96,300.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
101105010431 4. เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบพกพา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1. เครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนดินใต้ท้องน้า ราคา 96300
จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 96,300.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 96,300.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบ
พกพา จานวน 1 เครื่อง ๆละ 35,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35000 บาท

จานวนเงิน

35,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

35,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบพกพา ราคา
35000 จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 35,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 35,000.00 บาท
รวม 1,687,800.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เครื่องปรับอากาศ 32,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือข
นิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจานวนครุภัณฑ์ที่ดาเนินการทันเวลาที่กาหนด
2. หุ่นจาลองช่วยพื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบมีสัญญาณไฟบน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครุภัณฑ์ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตัวหุ่นพร้อมเครื่องฝึกการใช้อุปกรณ์ AED พร้อม
Remote control
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

เครื่อง

35.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ
ชุด

100.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

3. เครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนดินใต้ท้องน้า
4. เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบพกพา

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครุภัณฑ์ที่ดาเนินการแล้เสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครุภัณฑ์ที่ดาเนินการส่งมอบแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครุภัณฑ์ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละครุภัณฑ์ที่ดาเนินการส่งมอบแล้วเสร็จ

เครื่อง
ร้อยละ
เครื่อง
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)

1.00
100.00
1.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เพือ่ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รายละเอียดรายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

รายการ

1

เครื่องปรับอากาศ 32,000 บีทียู
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบ
ฟอกอากาศ

2

หุ่นจาลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบมี
สัญญาณไฟ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

35 เครื่อง

42,300

1,480,500

1 ชุด

76,000

76,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
2. ขนาดไม่ต่ากว่า 32,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ
3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ราคารวมพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง
มาตรฐานฯ
1. หุ่นจาลองช่วยฟื้นคืนชีพ ขนาดครึ่งตัว (ไม่มีแขน) ลักษณะถูกต้องทางกายวิภาค สามารถติด
แผ่น AED PADS ได้
2. ใช้ ในการฝึ ก การช่ว ยหายใจ ถ้ าไม่ ได้ ก ดศี ร ษะไปทางด้ า นหลั งและยกคางขึ้ น ลมจะไม่ เข้ า
สามารถสังเกตหน้าอกขยับขึ้น-ลง เมื่อมีการเป่าลมที่ถูกต้อง
3. ใช้ ในการฝึ ก การช่ว ยหายใจ ถ้ าไม่ ได้ ก ดศี ร ษะไปทางด้ า นหลั งและยกคางขึ้ น ลมจะไม่ เข้ า
สามารถสังเกตหน้าอกขยับขึ้น-ลง เมื่อมีการเป่าลมที่ถูกต้อง
4. ใช้ในการฝึกปฏิบัติการกดนวดหน้าอก โดยหุ่นได้กาหนดความลึกของการกดนวดหน้าอก เมื่อ
ถึงระดับ 2” – 2.4” จะมีเสียง “คลิก”
5. มีสัญญาณไฟแสดงค่าอัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอก ที่ระดับความเร็วต่างๆ
6. เป็ น อุ ป กรณ์ ส าหรั บ ฝึ ก การใช้ งานเครื่อ ง AED ส าหรั บ ช่ วยชี วิ ต ใช้ ได้ กั บ ผู้ ใหญ่ แ ละเด็ ก ที่
สามารถตั้งสถานการณ์ (Scenario) ในการฝึกช่วยชีวิตได้
7. AED pads จาลอง ติดลงบนผิวหนังของหุ่นจาลองได้
8. มี Module เสียงบอก Guidelines สามารถลด/ เพิ่มเสียงพูดได้
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ลาดับ
ที่
3

รายการ
เครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนดินใต้ทอ้ ง
น้า

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

1 เครื่อง

96,300

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น

รวมเงิน
(บาท)

96,300 มาตรฐานฯ
1. เป็นเครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนดินใต้ท้องน้า (Grab Sampler) แบบ Ekman Dredge
2. ตัวเครื่องทังหมดท้าด้วยสแตนเลสสามารถใช้ได้ทังในน้าเค็มและน้าจืดทนต่อแรงกระแทกได้ดี
3. มีขนาดของช่องเก็บตัวอย่างดินเป็นแบบมาตรฐานขนาดไม่ต่้ากว่า 6 x 6 x 6 นิว
4. สามารถเก็บตัวอย่างดินหรือโคลนตะกอนด้วยระบบปากตักดินจากด้านล่างของตัวเครื่องและเอา
ตัวอย่างดิน
ออกด้วยการตักโดยการเปิดจากฝาปิด-เปิดด้านบน
5. ส่วนของปากตักดินเป็นแบบ Weigh Heavy เป็นวัสดุชนิดสแตนเลสสตีลมีความหนาและหนัก
เป็ นพิ เศษเพื่ อให้เครื่องไม่ เกิดการลอยตัวขณะท้างานหรือล้ม ตะแคงเมื่อเก็บตัวอย่างดิน ใน
บริเวณที่มีกระแสน้าไหลแรง
6. มีที่จับตรงบริเวณปากตักดิน ส้าหรับจับเพื่อสะดวกและป้องกันอันตรายขณะเปิดใช้งาน
7. ตัวเครื่องมีน้าหนักไม่ต่้ากว่า 7 กิโลกรัม เพื่อป้องกันการพัดพาของกระแสน้าขณะเก็บตัวอย่าง
8. มี ตุ้ม กระแทก (Messenger) ท้ าด้ วยสแตนเลสสตีล มี น้าหนั ก มากพอที่ จ ะกระแทกให้ เครื่อ ง
ท้างานได้
9. มีสายยึดเครื่องท้าด้วย Polyester ขนาดพอเหมาะกับน้าหนักตัวเครื่องเมื่อท้าการเก็บตัวอย่าง
ดินแล้ว โดยมีความยาวไม่ต่้ากว่า 20 เมตร
10. รับประกันคุณภาพไม่ต่้ากว่า 1 ปี
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ลาดับ
ที่

รายการ
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบ
พกพา

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

1 เครื่อง

35,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น

รวมเงิน
(บาท)

35,000 มาตรฐานฯ
เป็นเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง และ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (mV) ของสารละลายแบบพกพา
สามารถใช้กับงานวิเคราะห์ภาคสนามและงานในห้องปฏิบัติการ
หน้าจอแสดงผลแบบ Backlit graphic display มองเห็นตัวเลขและเมนูควบคุมได้ชัดเจน
มีช่วงการวัดค่า pH/mV (measuring range) ดังนี
pH วัดค่าได้ไม่ต่้ากว่าในช่วง -2.000 ถึง +19.999 โดยสามารถเลือกความละเอียดในการอ่านค่า
(resolution) ได้ ดังนี
ความละเอียดในการอ่านค่า 0.1
ในช่วง pH ไม่ต่้ากว่า -2.0 ถึง +20.0
ความละเอียดในการอ่านค่า 0.01
ในช่วง pH ไม่ต่้ากว่า -2.00 ถึง +20.00
ความละเอียดในการอ่านค่า 0.001 ในช่วง pH ไม่ต่้ากว่า -2.000 ถึง +19.999
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าวัดได้ไม่ต่้ากว่าในช่วงตังแต่ -2500 ถึง + 2500 mV โดยมีความละเอียดใน
การอ่านค่า (resolution)
ได้ ดังนี
1 mV ไม่ต่้ากว่าในช่วง -2500 ถึง + 2500 mV
0.1 mV ไม่ต่้ากว่าในช่วง -1200 ถึง +1200 mV
อุณ หภูมิ วัดค่าได้ ไม่ต่้ากว่าในช่วงตังแต่ -5.0 ถึง +105.0 0C โดยมีความละเอียดในการอ่ านค่า
(resolution) + 0.1 0C
สามารถเลือกแสดงหน่วยวัดอุณหภูมิได้ 2 แบบ คือ oC และ oF
สามารถใช้ได้กับหัววัดอุณหภูมิแบบ NTC 30 และ Pt1000
มีค่าความเที่ยงตรง (Accuracy) ของค่าต่าง ๆ ดังนี
4.1) pH มีค่าความเที่ยงตรงไม่ต่้ากว่า + 0.1 หรือ + 0.01 หรือ + 0.005 ขึนอยู่กับการเลือกความ
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ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
ละเอียดในการอ่านค่าเป็น 0.1 หรือ 0.01 หรือ 0.001 ตามล้าดับ
4.2) ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า มีค่าความเที่ยงตรงไม่ต่้ากว่า +1 ถึง + 0.3 mV ขึนอยู่กับการเลือก
ความละเอียด 1 หรือ 0.1 mV ตามล้าดับ
4.3) อุณหภูมิ มีค่าความเที่ยงตรงไม่ต่้ากว่า + 0.1 0C
สามารถเลือกการปรับเทียบ (Calibration) pH แบบ 1-, 2-, 3- , 4- , 5-point โดยใช้สารละลาย
บัฟเฟอร์ที่มีค่า pH ตามที่ต้องการ และมีชุดบัฟเฟอร์ให้เลือกใช้ไม่ต่้ากว่า 22 ชุด
สามารถเรี ย กดู ข้ อ มู ล การปรั บ เที ย บ (calibration) ครั งล่ า สุ ด ได้ ผู้ ใช้ ส ามารถตั งเวลาในการ
ปรับเทียบได้ไม่เกินในช่วงตังแต่ 1 - 999 วัน โดยจะมีสัญลักษณ์เตือนเมื่อครบก้าหนดระยะเวลา
ที่ตังไว้
มีฟังก์ชั่น AutoRead ช่วยควบคุมความถูกต้องและแม่นย้าของค่าที่วัดได้
มี ฟั ง ก์ ชั่ น CMC (Continuous Measurement Control) ลั ก ษณะเป็ น แถบสี ห รื อ bar graph
แสดงช่วงบัฟเฟอร์ที่ผู้ใช้งานท้าการปรับเทียบไว้ เพื่อควบคุมให้ค่าที่ท้าการวัดไม่เกินจากช่วง pH ที่
ท้าการปรับเทียบไว้
สามารถเก็บข้อมูลการวัดได้ไม่ต่้ากว่า 200 ค่า
สามารถแสดงวันที่และเวลาได้บนหน้าจอแสดงผล (Date and time function)
สามารถปรับระดับความสว่าง (contrast) ของหน้าจอได้ตามความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมที่
ใช้งาน
มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (switch-off time) เพื่อประหยัดพลังงาน โดยผู้ใช้งานสามารถตังเวลา
ปิดเครื่องได้ไม่ต่้ากว่า 10 นาที จนถึง 24 ชั่วโมง
ไฟหน้าจอจะดับอัตโนมัติ (พักหน้าจอ) เมื่อไม่มีการกดปุ่มหรือใช้งานในช่วงเวลาไม่เกิน 30 วินาที
โครงสร้างท้าด้วยวัสดุชนิด ABS และแผงควบคุม (Keypad) ท้าจากซิลิโคนชินเดียวกัน ไม่มีรอย
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ลาดับ
ที่

จานวน/
หน่วยนับ

รายการ

รวม

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
แยกช่วยป้องกันน้าเข้าไปภายในตัวเครื่อง
ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA (1.5 V) หรือ NiMH rechargeable batteries AA (1.2 V) จ้านวน 4 ก้อน
โดยระยะเวลาใช้งานได้ไม่ต่้ากว่า 150 ชั่วโมง หรือไม่ต่้ากว่า 1,000 ชั่วโมง (กรณีไม่ใช้แสงสว่าง)
ตัวเครื่องมีขนาดภายนอกไม่ต่้ากว่า 180 x 80 x 55 มิลลิเมตร
เป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ได้ รับ มาตรฐาน CE และมี ระบบป้ องกัน เครื่องมือ (Meter safety) ได้ ตาม EN
61010-1 และ Protective class 3, IP Protection Class EN 60529 ; IP67
รับประกันคุณภาพไม่ต่้ากว่า 1 ปี

รวมเงิน
(บาท)

1,687,800.00
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6208000005
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI305 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา (154 คน)
KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
KPI315 ร้อยละการมีงานทาของบัณฑิตในระบบสหกิจศึกษา (ร้อยละ 50)
KPI317 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
หนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่การสนับสนุนส่งเสริมการทาวิจัยของคณาจารย์และ
การประยุกต์ใช้งานวิจัยในการเรียนการสอนนับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดาเนินงานวิจัย ซึ่งใน
โครงการจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทาให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ที่
เกิดจากระบวนการวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดในรูปแบบรูปเล่มรายงานสรุปการดาเนินโครงการวิจัย
ต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ
โดยการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัย แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังพบปัญหาใน
เรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารที่
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ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นคณะฯ ได้เห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาโครงการ
จัดทาวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับมาตรฐานระดับชาติ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดทาวารสารสาหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เป็นไปตามมาตรฐานของ TCI
2) เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. กลุ่มเป้าหมาย
ต้นฉบับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 2 ฉบับ
6. วิธีการดาเนินงาน จัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 103,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ต้นฉบับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน
เชิงคุณภาพ
1. จานวนบทความวิจัยและบทความวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ฉบับ

2

ฉบับ

2

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101101010121 1. จัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

จานวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าจ้างจัดทาเล่มวารสาร 2 ครั้งๆละ
250 เล่มๆละ 200 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
ค่าวัสดุในการดาเนินโครงการ เป็นเงิน 3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

103,000.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

51,500.00

0.00

51,500.00

รวม 103,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นฉบับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด

หน่วยนับ
ฉบับ
ฉบับ

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

1.00
1.00

0.00
0.00

1.00
1.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รหัสโครงการ 6208000007
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI305 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา (154 คน),
KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85),
KPI315 ร้อยละการมีงานทาของบัณฑิตในระบบสหกิจศึกษา (ร้อยละ 50),
KPI317 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานสากลในการจั ดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรนี้มีจุดประสงค์ในการบริหารจัดการกับความ
รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม
กับการพัฒนาองค์กร และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่ อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งประกอบด้ว ยการเพิ่ มสมรรถนะด้าน
สิ่งแวดล้ อม การดาเนิ น การให้ ส อดคล้ องตามกฎหมายและพัน ธะสั ญ ญาที่เกี่ยวข้อง และความสามารถใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอง เพื่อทาให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วน
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เสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปฏิบัติการ ซึ่งมีการใช้สารเคมี
และวัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในองค์กรจึงเป็นเรื่องสาคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เข้าสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
องค์กรได้
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรภายใน ได้แก่ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 20 คน
นักศึกษาภายใน ได้แก่ (โปรดระบุ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 10 คน
6. วิธีการดาเนินงาน 1. การบรรยายโดยวิทยากร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 45,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจในการจัดอบรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101101020121 1. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตามเอกสารแนบ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

45,000.00

รวม

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

45,000.00

0.00

45,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร้อยละ
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

80.00
85.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6208000008
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62318 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI334 ระดับความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา (ระดับ 5)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การทาวิจัยเป็นหัวใจสาคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีถือ
เป็นผลงานที่เป็นแหล่งข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถพัฒนาและนาไปประยุกต์ใช้
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ต่อไป การนาเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมจึงเป็ นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
สาธารณชนให้ ได้รับ ทราบ ทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็ นร่วมกันระหว่างนักศึกษาในกลุ่ ม
สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนาไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสู่สาธารณชน จึง
ได้ จั ด ด าเนิ น โครงการ การประชุ ม วิ ช าการคณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานวิจั ย ใน
หลากหลายสาขาวิชา รวมทั้งการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
2) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา
4) ส่งเสริมการวิจัยแบบบูรณาการให้กับคณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) บุคลากรภายใน ได้แก่ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 80 คน
2) บุคลากรภายนอก ได้แก่ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ จากสถาบันการศึกษาอื่น จานวน 20 คน
3) นักศึกษาภายใน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 80 คน
4) นักศึกษา/นักเรียนภายนอก ได้แก่ จากสถาบันการศึกษาอื่น จานวน 20 คน
6. วิธีการดาเนินงาน
1) การบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรพิเศษ
2) การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 113,800.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร ไ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101104010121 1. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตามเอกสารแนบ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113800 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

113,800.00

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

113,800.00

0.00

รวม 113,800.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ

หน่วยนับ
ร้อยละ
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

80.00
80.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6208000011
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62410 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85),
KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอน (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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ดังนั้น
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด และได้มาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จาเป็นที่ต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการดาเนินงานของสาขาให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการอานวยความสะดวกแก่อาจารย์และ
นักศึกษาของคณะให้มากขึ้นด้วย
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4. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันประกอบด้วย
ห้องปฏิบัติการ ห้องจัดนิทรรศการ เครื่องมือ วัสดุ และครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย ได้
มาตรฐาน และอยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ2. เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการบนพื้นฐานการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรและขีดความสามารถของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 1200 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนด
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามโครงการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

8

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก
103217010152

103217010252

103217010352

103217010452

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. ค่าบารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561-กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ท้องฟ้าจาลอง
2. าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และวัสดุสาหรับ
บริหารจัดการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561-กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561-กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ลิฟท์ประจาอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าบารุงรักษาลิฟท์ 12 เดือน เป็น
เงิน 59064 บาท 2. ค่าบารุงรักษาเครือ่ งควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้นและแสง 12840 บาท .3. ค่า
บารุงรักษาเครื่องฉายดาว 32100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104004 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการเรียน
การสอน และวัสดุสาหรับการบริหารจัดการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 353500 บาท

104,004.00

14,766.00

37,236.00

14,766.00

37,236.00

353,500.00

50,000.00

153,500.00

100,000.00

50,000.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้างเหมา
บริการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 217216 บาท

217,216.00

40,000.00

60,000.00

70,000.00

47,216.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ลิฟท์ประจาอาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 งาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 325280 บาท

325,280.00

0.00

325,280.00

0.00

0.00

รวม 1,000,000.00
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. ค่าบารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการบารุงรักษาครุภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กิจกรรมสามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย
2. าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และวัสดุสาหรับ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละจานวนครั้งที่ดาเนินการจัดซื้อ
บริหารจัดการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละชองการดาเนินการสาเร็จตามโครงการ
3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนร้อยละที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ลิฟท์ประจาอาคารศูนย์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละชองการดาเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามไตร
มาส

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)

ครั้ง
ร้อยละ
ร้อยละ

3.00
80.00
80.00

5.00
80.00
80.00

3.00
80.00
80.00

5.00
80.00
80.00

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80.00
80.00
80.00
80.00

80.00
80.00
80.00
80.00

80.00
80.00
80.00
80.00

80.00
80.00
80.00
80.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา รหัสโครงการ 6208000012
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI305 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา (154 คน)
KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
KPI315 ร้อยละการมีงานทาของบัณฑิตในระบบสหกิจศึกษา (ร้อยละ 50)
KPI316 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง (ร้อยละ 30)
KPI317 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เป็นพันธกิจสาคัญของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
จ าเป็ น ต้องอาศั ย แนวคิ ดและสร้ างสรรค์สิ่ งใหม่ ๆ เพื่ อการพั ฒ นางานวิจัย และนวัต กรรมต่ างๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งการขั บ เคลื่ อ นในเชิ ง พาณิ ช ย์ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ฎหมายคุ้ ม ครองความคิ ด และ
สิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นที่เรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองและป้องกันไม่ให้มีการละเมิด
นาเอาทรัพย์สินทางปัญญานั้นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ปัจจุบันทรัพย์สิ นทางปัญญามีบทบาทสาคัญเพิ่มขึ้น
เป็ น อย่ างมากในสถาบั น การศึ ก ษา มี ก ารตื่ น ตั ว ในเรื่อ งของการจั ด การทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเพื่ อ น ามาใช้
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ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เพื่อให้เกิดรายได้กลับสู่สถาบันการศึกษาและคณาจารย์หรือ
ผู้มีส่วนในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็น
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร รวมทั้งการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ แก่นักวิจัยเพื่อป้องกันมิให้
ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์จากผลงานนั้น เป็นการจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนานวั ตกรรม
เทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้น และหากการคิดค้นนั้นสามารถทาให้เกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจหรือในเชิงพาณิชย์ ก็
ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติอีกด้วย เนื่องจากผลการดาเนินงานวิจัยรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ที่
ดาเนินการโดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมีความน่าสนใจและสามารถผลักดันให้สามารถจด
สิทธิบัตรเพื่อรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้ ดังนั้นคณะฯ จึงได้เห็นความสาคัญของการอบรมให้ความรู้
กับบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์
2) เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) บุคลากรภายใน ได้แก่ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 30คน
2) นักศึกษาภายใน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 20 คน
6. วิธีการดาเนินงาน 1) การบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรพิเศษ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2562 ถึง วันที่ 31/03/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101101030121 1. ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตามเอกสารแนบ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

20,000.00

รวม

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ

ร้อยละ
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

80.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการเขียนหนังสือ ตาราวิชาการเพื่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ
รหัสโครงการ 6208000013
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI324 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 30)
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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นความสาคัญของการผลิตหนังสือ ตารา เอกสารทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพดีของคณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในการปฏิบัติงานในระดับอุดมศึกษา
ถือได้ว่าเป็นงานหลักโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิช าการจึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาเอกสารตารา หนังสือต่างๆ
นอกจากจะนาไปใช้สนับสนุ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคณาจารย์และบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านการเขียน การผลิต และการเผยแพร่หนังสือ ตารา หรือเอกสารทางวิชาการ
2) เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์มีแรงจูงใจในการผลิตผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพดีขึ้น
3) เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมผลงานในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
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5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรภายใน ได้แก่ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ จานวน 30 คน
6. วิธีการดาเนินงาน
1) การบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากร
2) การแบ่งกลุ่มให้คาปรึกษาตามสาระรายวิชา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 22,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. 1) ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในการผลิตหนังสือ ตาราหรือเอกสารทาง
วิชาการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101102010121 1. โครงการ การเขียนหนังสือ ตาราทาง
วิชาการเพื่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
ค่าอาหาร 30 คนๆละ 1 มือ้ ๆ ละ 100 บาท
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
วัสดุสาหรับการอบรม 700 บาท
เอกสารประกอบการอบรม จานวน 30 คนๆละ 1 ชุดๆละ 60 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท
รวม

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

22,000.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

22,000.00

0.00

0.00

22,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. โครงการ การเขียนหนังสือ ตาราทางวิชาการเพื่อการ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

0.00

1.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในการผลิต
หนังสือ ตาราหรือเอกสารทางวิชาการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร้อยละ

0.00

1.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ รหัสโครงการ 6208000016
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62318 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบการจัดการเรียนการ
สอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการ
พัฒ นาความรู้และความสามารถของนักศึกษาในการนาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและพัฒ นา
ศักยภาพในการทางานจึงเห็นควรให้มีโครงการพัฒนานักศึกษาในหลากหลายกิจกรรม
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้นักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการฝึกประสบการณ์
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5. กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6. วิธีการดาเนินงาน
1. การศึกษาดูงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. อบรมความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3.การนาเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 77,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. การดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101104020121 1. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
สถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
101104020221 2. โครงการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101104020321 3. โครงการนาเสนองานประชุมวิชาการ AUCC
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
สถานที่จัดประชุมวิชาการ AUCC

101104020421 4. โครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเบีย้ เลี้ยง 8 คนๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240
บาท เป็นเงิน 1920 บาท
ค่าบารุงรถมหาวิทยาลัย 2 คันๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1000
บาท
ค่าน้ามัน เป็นเงิน 1200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4120 บาท

4,120.00

0.00

4,120.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12
ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 7200 บาท
ค่าวัสดุอบรมและค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 1680 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8880 บาท

8,880.00

8,880.00

0.00

0.00

0.00

28,500.00

0.00

28,500.00

0.00

0.00

15,160.00

0.00

0.00

15,160.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเบีย้ เลี้ยง 5 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 240
บาท เป็นเงิน 4800 บาท
ค่าที่พัก 3 ห้องๆ ละ 3 คืนๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 7200
บาท
ค่าบารุงรถบัสมหาวิทยาลัย 1 คัน ๆ ละ 1500 บาท เป็นเงิน
1500 บาท
ค่าน้ามัน/ค่าเช่ารถ/ค่าทางด่วน เป็นเงิน 15000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28500 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 18
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 10800 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 6 คนๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

101104020521 5. โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1800 บาท
ค่าอาหารว่าง 6 คนๆ ละ 6 มือ้ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน
1260 บาท
ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง ๆ ละ 2 คืน ๆ 650 บาท เป็นเงิน
1300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15160 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ เป็นเงิน 20340 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20340 บาท

20,340.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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77,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

20,340.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
2. โครงการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับ
นักศึกษา
3. โครงการนาเสนองานประชุมวิชาการ AUCC
4. โครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งของการอบรม

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
1.00

80.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งของการนาเสนอผลงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งของการอบรม

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

80.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1.00
80.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

0.00
1.00
80.00

0.00
0.00
0.00

80.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
5. โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งของการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้วัสดุ

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการให้ความรู้องค์ความรู้ทางด้านเกษตร รหัสโครงการ 6208000019
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI305 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา (154 คน)
KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
KPI315 ร้อยละการมีงานทาของบัณฑิตในระบบสหกิจศึกษา (ร้อยละ 50)
KPI316 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง (ร้อยละ 30)
KPI317 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................
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3. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันรัฐบาลสนับสนุนให้เกษตรกรปรับรูปแบบการทาการเกษตรเป็นรูปแบบการลดใช้สารเคมี
ทางการเกษตรหรื อ ใช้ให้ ถู กช่ ว งเวลา ซึ่งหน่ ว ยงานราชการได้ พั ฒ นาและก าหนดระบบมาตรฐานการท า
การเกษตรแบบ GAP เพื่อให้เกษตรกรได้ปฏิบัติตามทาให้ได้ผลผลิตที่ดี เพิ่มมูลค่าของผลผลิตและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาองค์ความรู้และให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว แก่บุคลากรภาคการเกษตร จึงเป็นสิ่งที่
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการทาการเกษตรด้วยระบบ GAP ในพืชชนิดต่างๆเพิ่มมากขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) จัดโครงการอบรมการผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัย ด้วยระบบ GAP ในรูปแบบการเกษตรยั่งยืน
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จานวน 15 คน
2) เกษตรกรบุคลากรด้านการเกษตร ครูอาจารย์ ประชาชน จานวน 15 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 48,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. มีจานวนผู้เข้าอบรม
เชิงคุณภาพ
1. นาความรู้ไปใช้พัฒนางานด้านการเกษตร
เชิงเวลา
1. ดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

30

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101101040121 1. โครงการอบรมการผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัยด้วย
ระบบ GAP ในรูปแบบการเกษตรยั่งยืน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2 (1 ม.ค.62 - 31 มี.ค.62)
สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิชาเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600
บาท รวมเป็นเงิน 7,200 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 คน ๆละ 3 วันๆละ 240 บาท รวมเป็นเงิน
720 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 30 คน ๆละ 3 มือ้ ๆละ 50 บาท รวมเป็น
เงิน 4,500 บาท
ค่าที่พัก 30 คนๆละ 2 คืนๆละ 500 บาท รวมเป็นเงิน
30,000 บาท
ค่ารถบัสออก 1 คันๆละ 3 วัน รวมเป็นเงิน 1,500 บาท
ค่าน้ามันรถบัส 1 คันๆละ 3 วัน รวมเป็นเงิน 4,080 บาท

48,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48000 บาท
รวม

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเกษตรศาสตรฺ์
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48,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

48,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1
(ต.ค.61–ธ.ค.61)

1. โครงการอบรมการผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัยด้วยระบบ GAP ใน
รูปแบบการเกษตรยั่งยืน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

คน

0.00

ร้อยละ

0.00

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(เม.ย.62 มิ.ย.62)
(ม.ค.6–มี.ค.62)
30.00
0.00
80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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0.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.62–ก.ย.62)

0.00
0.00

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเคมี
รหัสโครงการ 6208000022
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62318 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านเคมีมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสาขาเคมีได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญ จึงต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝนวิทยาการใหม่ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ศาสตร์ที่แต่ละบุคคลถนัดและสนใจ
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่สนใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้นักศึกษามี
วัสดุและสารเคมีที่เพียงพอในการเรียน
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์และนักศึกษาสาขาเคมี
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6. วิธีการดาเนินงาน เข้าร่วมการอบรม จัดซื้อสารเคมี
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 31/12/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 31,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

101104030121 1. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาเคมี เพื่อพัฒนา ตอบแทน,ใช้สอย
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท เป็นเงิน 7200 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน ในการเดินทางไป
ไตรมาส 1
ราชการ เป็นเงิน 13800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
สถานที่ศึกษาดูงาน
101104030221 2. จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาหรับการเรียนการ
วัสดุ
สอนและการวิจยั ของสาขาเคมี
รายละเอียด : ค่าวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 10 รายการ
เป็นเงิน 10000
ระยะเวลาดาเนินการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ไตรมาส 1

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเคมี

460

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

21,000.00

21,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

ไตรมาสที่ 1

31,000.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาเคมี เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาหรับการเรียนการสอนและการวิจยั
ของสาขาเคมี

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่ดาเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ

ร้อยละ
ครั้ง

80.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รหัสโครงการ 6208000023
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62318 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมบริบทของการสารวจ การอนุรักษ์ รวมไปถึงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการศึกษาสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ
และภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป รวมทั้งพบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก
ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่จึงถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และสารวจจากสถานที่จริง ซึ่งเป็นการปลูกฝังพื้นฐานที่ดีในการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็น
การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษาอีกด้วย
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ภาคสนามของนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
2) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์และอภิปรายจากประสบการณ์จริง
3) เพื่อสร้างเสริมทักษะความสามัคคีและการปฏิบัติตนที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6. วิธีการดาเนินงาน 1) การศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 37,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101104040121 1. ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
สถานที่ศึกษาดูงาน
101104040221 2. พัฒนาทักษะด้านสิ่งแวดล้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101104040321 3. นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2 -3
สถานที่ดาเนินการ
สถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
101104040421 4. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐาน
หลักสูตร
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเบีย้ เลี้ยง 5 คนๆ ละ 2 วัน ๆ
ละ 240 บาท เป็นเงิน 2400 บาท
ค่าที่พัก 3 ห้อง ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 1600 บาท
เป็นเงิน 4800 บาท
ค่าน้ามัน เป็นเงิน 3500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11700 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง
ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3600 บาท
ค่าวัสดุตลอดทั้งโครงการ เป็นเงิน 880 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

11,700.00

0.00

11,700.00

0.00

0.00

4,480.00

0.00

4,480.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเบีย้ เลี้ยง 4 คนๆ ละ 2 วันๆ
ละ 240 บาท เป็นเงิน 1920 บาท
ค่าออกรถมหาวิทยาลัย 1 คัน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ
500 บาท เป็นเงิน 1000 บาท
ค่าน้ามัน เป็นเงิน 3500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6420 บาท

6,420.00

0.00

6,420.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง
ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4480 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101104040521 5. โครงการจัดจ้างวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชาของสาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101104040621 6. Envi Lab Tour 2018
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ
6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 คนๆ ละ 6
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3600 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50
บาท เป็นเงิน 1500 บาท
ค่าอาหารว่าง 30 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
เป็นเงิน 2100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7200 บาท
รวม

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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37,000.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาทักษะด้านสิ่งแวดล้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐาน
หลักสูตร
5. โครงการจัดจ้างวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชาของสาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6. Envi Lab Tour 2018

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการนิเทศสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการนิเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งการจัดโครงการ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

80.00
80.00
80.00
80.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

80.00
0.00

80.00
1.00

0.00
0.00

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

0.00
0.00

80.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

0.00
1.00
80.00

0.00
0.00
0.00

80.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
รหัสโครงการ 6208000025
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส าขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งนักศึกษาจะต้องได้รับการส่งเสริม
และพัฒ นาทางด้านวิศวกรรมอย่ างเต็มที่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ไ ด้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ตลอดจน
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ได้พั ฒ นาไปอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ นั กศึกษาได้รับ ความรู้ จึงจัดกิจกรรม
ดังกล่าว
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้จากการศึกษาในห้องเรียน นอกห้องเรียน และจากการศึกษาดูงาน
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
6. วิธีการดาเนินงาน
1) ขออนุญาตจัดทาโครงการ
2) จัดซื้อจัดจ้าง
3) เบิกจ่าย
4.จัดกิจกรรม5.รายงานผล
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 70,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
เชิงเวลา
1. สามารถดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

5

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101101050121 1. โครงการพัฒนาครู
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
101101050221 2. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน(ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101101050321 3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดองค์กร (ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
101101050421 4. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
ระยะเวลาดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7200 บาท เป็นเงิน 7200
บาท
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 3600 บาท เป็นเงิน 3600
บาท
ค่าวัสดุ 7200 บาท เป็นเงิน 7200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18000 บาท

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 21000 บาท เป็น
เงิน 21000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21000 บาท

21,000.00

21,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 3600 บาท
เป็นเงิน 3600 บาท
ค่าอาหาร 10 คนๆละ 150 บาท เป็นเงิน 1500 บาท
ค่าอาหารว่าง 10 คนๆละ 70 บาท เป็นเงิน 700 บาท
ค่าถ่ายเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1500 บาท เป็นเงิน 1500
บาท
ค่าวัสดุอื่นๆ 2700 บาท เป็นเงิน 2700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเบีย้ เลี้ยง 7 คนๆละ 1 วันๆละ 240
บาท เป็ฯเงิน 1680 บาท
ค่าเช่ารถ 2 คันๆ ละ 1 วันๆละ 2160 บาท เป็นเงิน

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ไตรมาส 3

สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
101101050521 5. วิศวฯอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
ประเทศไทย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

4320 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเบีย้ เลี้ยง 5 คนๆละ 2 วันๆละ 240
บาท เป็นเงิน 2400 บาท
ค่าเช่ารถ 3 คันๆละ 2 วันๆละ 2100 บาท เป็นเงิน
12600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15000 บาท
รวม

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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15,000.00

70,000.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. โครงการพัฒนาครู
2. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน(ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดองค์กร (ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
5. วิศวฯอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ชุด

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ
ครั้ง

80.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้วัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพื่อให้บรรลุตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ครั้ง
ครั้ง

1.00
0.00

0.00
0.00

0.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการจานวนไม่น้อยกว่า

ครั้ง
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
30.00

0.00
0.00

ร้อยละ
คน
ร้อยละ

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

80.00
30.00
80.00

0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
คานวน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใช้นวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุสาหรับการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในโครงการไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ
รหัสโครงการ 6208000026
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62318 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านแรงงาน และการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกด้าน ซึ่งการ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพนั้น บัณฑิตจะต้อ งมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่ได้ศึกษาและประกอบอาชีพ และ
ต้องปลู กฝั งคุณ ธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ ให้ เป็ น คนดีในสั งคมต่ อไป คณะจึงเล็ งเห็ น ความส าคัญ ในการจัด ท า
โครงการพัฒ นานั กศึ กษาและการจั ดการเรียนการสอนของหลั กสู ตร เพื่ อให้ นั ก ศึกษามีคุณ ลั กษณะอัน พึ ง
ประสงค์
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและประชาสัมพันธ์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 41,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. การดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101104050121 1. อบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและนาไปสู่การแข่งขัน
ทางวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

101104050221 2. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรีนที่ออกประชาสัมพันธ์

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 คนๆ ละ 30 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท เป็นเงิน 18000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม 21 คนๆ ละ 10 มื้อๆ ละ 35
บาท เป็นเงิน 7350 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 21 คนๆ ละ 5 มือ้ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน
5250 บาท
ค่าจ้างทาเอกสาร 20 เล่มๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 2000
บาท
ค่าวัสดุ 1 ครั้ง เป็นเงิน 1900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34500 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : โปสเตอร์ 35 แผ่น ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน
2100 บาท
แผ่นพับแบบ offset 140 แผ่นๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 1400
บาท
แผ่นพับแบบขาวดา 1000 แผ่น ๆ ละ 3 บาท เป็นเงิน 3000
บาท

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

474

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

34,500.00

0.00

0.00

34,500.00

0.00

6,500.00

6,500.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6500 บาท
รวม

ไตรมาสที่ 1

41,000.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. อบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การทดสอบมาตรฐาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการอบรม
ฝีมือแรงงานและนาไปสู่การแข่งขันทางวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
วิศวกรรมการจัดการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

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)

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ
ร้อยละ

0.00
30.00

0.00
0.00

80.00
0.00

0.00
0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ รหัสโครงการ 6208000027
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI305 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา (154 คน)
KPI315 ร้อยละการมีงานทาของบัณฑิตในระบบสหกิจศึกษา (ร้อยละ 50)
KPI317 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการจัดการความรู้ ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ และ
เพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตใน
แต่ละระดับคุณวุฒิ และสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งใช้เป็นหลักในการจัดทามาตรฐาน ด้านต่างๆ เพื่อให้การจัด
การศึกษามุ่งสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังกาหนดให้สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่ดาเนินการได้มาตรฐานตามประกาศนี้ต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
สามารถเป็นข้อมูลสาหรับผู้ประกอบการ สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ ตรวจสอบข้อมูลได้
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ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจาเป็นจะต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ตามแนวทางการกากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตลอดจนการรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร โดยมีตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพของหลักสูตร และเกณฑ์การประเมินที่ประกาศกาหนด
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะ
3) เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ฯและกับเครือข่ายทาง
วิชาการ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอน(knowledge sharing)
4) เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน ไม่น้อยกว่า 350 คน
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/08/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 66,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรได้รับความรู้ด้านประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. การดาเนินงานของโครงการเป็นไปตามเวลาที่กาหนดในแผน
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

350

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101101060121 1. ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 6 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101101060221 2. การเตรียมความพร้อม เพื่อประเมินคุณภาพ
การศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร Pre-Audit
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

101101060321 3. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คนๆ ละ 7 ชม.ๆ ละ 600
บาท เป็นเงิน 8,400 บาท
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 60 คนๆ ละ
2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน 1,400
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คนๆ ละ
6 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน 1,200
บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101101060421 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบริหารความเสี่ยง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30
คนๆ ละ 10 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 4,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101101060521 5. การเปิดเวทีการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และ ใช้สอย,วัสดุ
เทคโนโลยี
รายละเอียด : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 50
คนๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 6,500 บาท
ไตรมาส 3
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

15,000.00

3,150.00

3,150.00

8,700.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

66,000.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. การเตรียมความพร้อม เพื่อประเมินคุณภาพ
การศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร Pre-Audit
3. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบริหารความเสี่ยง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. การเปิดเวทีการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน

0.00

6.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าอบรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
60.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนพัฒนหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครังในการประชุม

ร้อยละ
คน
ชึ้น
ครั้ง

0.00
60.00
15.00
3.00

0.00
0.00
0.00
3.00

90.00
0.00
0.00
4.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ชึ้น
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

2.00
30.00

0.00
0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากรดีเด่น

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมเปิดเวที
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของการเปิดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามทาแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2562 รหัสโครงการ 6208000028
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI305 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา (154 คน)
KPI315 ร้อยละการมีงานทาของบัณฑิตในระบบสหกิจศึกษา (ร้อยละ 50)
KPI316 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง (ร้อยละ 30)
KPI317 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีประวัติด้านการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมายาวนาน ดังปรากฏในหลักฐาน
ทางโบราณคดี อาทิ ซากหอดูดาววัดสันเปาโล ที่จังหวัดลพบุรี ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(พ.ศ. 2175 - พ.ศ. 2231 ครองราชย์ พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231 ราชวงศ์ปราสาททอง) ซึ่งสะท้อนให้ เห็ นว่า
การศึกษาทางดาราสมัยใหม่ได้เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ทว่า เหตุการณ์ในประวัติ
ศาสต์ ที่ เกี่ ย วกับ การใช้ห ลั ก การทางวิท ยาศาสตร์ส มั ย ใหม่ในการอธิ บ ายและคาดคะเนปรากฏการณ์ ท าง
ธรรมชาติครั้งสาคัญ ที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวไทยมากระทั้งปัจจุบัน ได้แก่ เหตุการณ์ที่ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ได้ ท รงคานวณการเกิ ด สุ ริ ยุ ป ราคาเต็ ม ดวงล่ ว งหน้ า ว่ าจะเกิ ด ขึ้ น เหนื อ ท้ อ งฟ้ า
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ตาบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เวลา 10.16 น. กับอีก 20 วินาที
ซึ่งกินเวลาจับเต็มดวงทั้งสิ้น 6 นาที 45 วินาที
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ น้ อ มราลึ ก ถึ งพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และเทิ ด พระเกี ย รติ แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐ
และเอกชน
3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนสนใจศึกษา ค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ เยาวชน ได้ แ สดงออกถึ ง ความรู้ ความสามารถและทั ก ษะ กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ
5) เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานวิชาการ นิทรรศการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 281,350.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
3. จัดกิจกรรมการประกวด แข่งขัน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามโครงการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

วัน
คน
กิจกรรม

3
2,000
7

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101101070121 1. จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมรูปฯ รัชกาล
ที่ 4 และพิธีมอบรางวัล
ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม-สิงหาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101101070221 2. การประกวด แข่งขัน ทางวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101101070321 3. จัดพิมพ์วารสารงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม - กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101101070421 4. จัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะและสาขาวิชา
ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ บายศรีพานพุ่ม
และตกแต่งสถานที่ จานวน 1 ครั้งๆละ 38,000 บาท
ค่าจ้างดนตรีไทย จานวน 1 ครั้งๆละ 3,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผู้เข้าร่วมงาน จานวน
300 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,500 บาท

51,500.00

0.00

0.00

0.00

51,500.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : เงินรางวัล และเวินค่าพาหะนเดินทาง
เหมาจ่าย 29400 บาท คาจ้างเหมาบริการ/เช่าอุปกรณ์
19,000 บาท ค่าวัสดุสานักงาน/วัสดุประชาสัมพันธ์/ค่า
วัสดุอื่น/ค่าทาเอกสาร 51,450 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99850 บาท

99,850.00

0.00

0.00

0.00

99,850.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าจัดพิมพ์วารสารสัปดาห์วิทยาศาสตร์
จานวน 1 งาน ๆละ 80,000 บาท

80,000.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา/เช่าอุปกรณ์ 15000 บาท
ค่าวัสดุสาหรับจัดนิทรรศการ 35000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม 281,350.00
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมรูปฯ รัชกาล ที่ 4
และพิธีมอบรางวัล
2. การประกวด แข่งขัน ทางวิทยาศาสตร์
3. จัดพิมพ์วารสารงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
4. จัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะและสาขาวิชา

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจานวนไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมแข่งขั
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เล่มวารสารงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมที่จดั นิทรรศการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
รายการ
ร้อยละ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

80.00
80.00
80.00
1.00
80.00

กิจกรรม
ร้อยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

15.00
80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรจุลชีววิทยา
รหัสโครงการ 6208000030
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62413 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอน (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
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุ ธยา มีภารกิจหลั กในการจั ดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิ ตสาขาจุล ชีววิทยา โดยมุ่งเน้นพัฒ นา
คุณลักษณะของบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการควบคู่กับความมีคุณธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ พร้อมจะออกไปประกอบสัมมาอาชีพตามสายวิชาชีพของตน เพื่อนาความเจริญผาสุกมาสู่ตนและ
สั งคมโดยภาพรวมได้ และนอกจากภารกิ จในการจัด การเรีย นการสอนตามหลั กสู ต รแล้ ว ในฐานะที่ เป็ น
สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ความพรั่งพร้อมทั้งด้านทรัพยากรและองค์ความรู้ สาขาจุล
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังดาเนินภารกิจด้านวิจัยพัฒนา ให้บริการทางวิชาการ และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย ถือเป็นภารกิจสาคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒ นาสังคม
อย่างสมดุลและยั่งยืนบนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้การดาเนินการของ สาขาจุล
ชีววิทยา ในปีงบประมาณ สาหรับการบริหารจัดการสาขาวิชาดังรายละเอียดต่อไปนี้
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4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานของ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
การดาเนินงานของ สาขาวิชาจุลชีววิทยามีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร
6. วิธีการดาเนินงาน
1) จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการในการดาเนินงานของหลักสูตร
2) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานทางจุลชีววิทยาสาหรับนักศึกษา
3) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 21,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งที่จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
1. ความครบถ้วนของวัสดุอุปกรณ์
เชิงเวลา
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณตามไตรมาสที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

3

ครั้ง

3

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101107010121 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1 ถึง 3 (1 ตุลาคม 61 - 30 มิถุนายน 62)

จานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 3 ครั้ง 21000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21000 บาท

21,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

7,000.00

7,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

7,000.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

21,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนของวัสดุอุปกรณ์

หน่วยนับ
ครั้ง
ครั้ง

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)

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ รหัสโครงการ 6208000034
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62413 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอน (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
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในระดับ
ปริญญาตรีจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การศึกษาทั่วไป วิชาพื่นฐานของคณะ
้
และวิชาเฉพาะของสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
นักศึกษา และการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สาขาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ซึ่งทางสาขาวิชาได้ตระหนักในเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาจึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชารุดให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับการ
เรียนการสอน

488

4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชา อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาให้เพียงพอ
2) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีน้าใจ เสียสละ บาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม และเพื่อให้เด็กกาพร้า เด็กยากจน ได้รับโอกาสในการมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จาเป็นในการเรียน
3) เพื่ อเป็ น การประชาสั มพั น ธ์ภ าพลั กษณ์ และเผยแพร่ห ลั กสู ตร ให้ โรงเรียนได้รู้จักหลั ก สู ตรของ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และขยายโอกาสทางการศึกษาและข้อมูลทางวิชาการสู่ชุมชน/ท้องถิ่นและภูมิภาคได้
อย่างทั่วถึง
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ นักเรียน เด็กที่ขาดแคลน
6. วิธีการดาเนินงาน
1) จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2) กิจกรรมคณิตจิตอาสา
3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 43,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
2. เด็กที่ขาดแคลน
3. ได้วัสดุอุปกรณ์ครบตรงตามวัตถุประสงค์
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงรู้จักสาขาวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดาเนินการตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

โรงเรียน
คน
ครั้ง

6
30
1

ร้อยละ
ร้อยละ

10
80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101107020121 1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2562-30 มิถนุ ายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
ใกล้เคียง
101107020221 2. กิจกรรมคณิตจิตอาสาและบริจาคของให้กับเด็กด้อย
โอกาส
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2562- 31 มีนาคม 2562)

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าอาหารว่าง 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ
25 บาท เป็นเงิน 1500 บาท
ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร 1500 บาท

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

37,000.00

37,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง
101107020321 3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชา
คณิตศาสตร์

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุอุปกรณ์ 37000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

490

43,000.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. กิจกรรมคณิตจิตอาสาและบริจาคของให้กับเด็กด้อยโอกาส
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชา
คณิตศาสตร์

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงรู้จัก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กที่ขาดแคลน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

6.00
10.00

0.00
0.00

คน
ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00
1.00

30.00
80.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามทาแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รหัสโครงการ 6208000036
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62317 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85),
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและ
ท้องถิ่น มีความจาเป็นที่ต้องพัฒนานักศึกษาให้มีองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และตามการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในอนาคตจะเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพและพัฒนาตนเองตามวิชาชีพต่อไปได้
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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5. กลุ่มเป้าหมาย
1) นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จานวน 100 คน
2) อาจารย์ประจาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จานวน 5 คน
6. วิธีการดาเนินงาน
1) การจัดการอบรม
2) การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 106,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

100

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101103010121 1. อาชีวอนามัยส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตามเอกสารแนบ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

61,000.00

0.00

0.00

61,000.00

0.00

9,000.00

5,400.00

3,600.00

0.00

0.00

14,000.00

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3 (1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย.62)
สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101103010221 2. อาจารย์พิเศษด้านอาชีวอนามัย เพิ่มพูนศักยภาพ
นักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1 (1 ต.ค.61 - 31 ธ.ค.61) และ ไตรมาส 2 (1
ม.ค.62 - 31 มี.ค.62)
สถานที่ดาเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
101103010321 3. การศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 3 คน
ๆ ละ 3 ชัว่ โมงๆ ละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 5400
บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 3600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตามเอกสารแนบ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1 (1 ต.ค.61 - 31 ธ.ค.61) และ ไตรมาส 2 (1
ม.ค.62 - 31 มี.ค.62)
สถานที่ดาเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101103010421 4. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทางาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3 (1 เม.ย.62 - 30 มิ.ย.62)
สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101103010521 5. การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในงานสัปดาห์
ความปลอดภัยแห่งชาติ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 3600 บาท
ค่าอาหารว่าง 50 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท รวม
เป็นเงิน 2500 บาท
ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม 1 ครั้งๆ ละ 900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตามเอกสารแนบ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15000 บาท

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

7,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา
กรุงเทพมหานคร
รวม 106,000.00
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ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

7,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 4 (1 ก.ค.62 - 30 ก.ย.62)

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. อาชีวอนามัยส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
2. อาจารย์พิเศษด้านอาชีวอนามัย เพิ่มพูนศักยภาพ
นักศึกษา
3. การศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ
4. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการ
ทางาน
5. การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน

0.00

0.00

100.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งการบรรยายของอาจารย์พิเศษ

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
3.00

0.00
1.00

80.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการบรรยายของอาจารย์พิเศษอยู่ในระดับ
ดี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

80.00

80.00

0.00

0.00

คน

50.00

50.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

80.00
0.00

80.00
0.00

0.00
50.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

80.00
0.00

0.00
50.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา และอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
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โครงการทาแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร รหัสโครงการ 6208000038
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI305 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา (154 คน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
การเตรียมพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 (21 Century Skills) เพื่อให้นักศึกษาได้เติบโตและมีชีวิตอยู่ในโลก
ปัจจุบั น การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ ได้นั กศึกษาที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบการ
พัฒนา วิสัยทัศน์และความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะในทุกด้าน
ให้ มี ค วามรู้ เท่ าทั น ศาสตร์ ที่ มี ค วามก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การมี วิท ยากรพิ เศษที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชุนภายนอกมาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้การเรียนการสอนในสาขาวิชามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทาให้
นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้หลายทางยิ่งขึ้น
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4. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้รับความรู้ทางวิชาการ/ทักษะทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
2) ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6. วิธีการดาเนินงาน
1) จัดโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2) จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 26,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย 80 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาภายใน 1 ปี ไม้น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101101080121 1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มที ักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีการอาหาร
101101080221 2. โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
101101080321 3. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส3
สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
101101080421 4. จัดซื้อวัสดุสาหรับการจัดการเรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 300 บาท
จานวน 10 ชม. เป็นเงิน 6000 บาท
ค่าจ้างทาเล่มเอกสาร 15 เล่มๆละ 30 บาท เป็นเงิน
450 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

6,450.00

6,450.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ชม.ๆละ 600
บาท เป็นเงิน 1800 บาท
ค่าจ้างทาเล่มเอกสาร 15 เล่มๆละ 30 บาท เป็นเงิน
450 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2250 บาท

2,250.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเบีย้ เลี้ยง 6 คนๆละ 240 เป็นเงิน
1440 บาท
ค่าน้ามันรถ 2 คันๆละ 1000 บาท เป็นเงิน 2000 บาท
ค่าบารุงรถ 2 คันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 1000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4440 บาท

4,440.00

0.00

0.00

4,440.00

0.00

12,860.00

12,860.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6450 บาท

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุ 12860
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12860 บาท

รวม
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26,000.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มที ักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ

3. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

4. จัดซื้อวัสดุสาหรับการจัดการเรียนการสอน

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาภายใน 1 ปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
80 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาภายใน 1 ปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
80 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาภายใน 1 ปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
80 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาภายใน 1 ปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

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)

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6208000039
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI305 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา (154 คน)
KPI317 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ในสังคมปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น แต่นักเรียนกลับเลือก
เรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ยลง ในขณะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ เปิ ด สอนด้ า นวิ า ยศาสตร์ ก ลั บ มี ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
4. วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
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5. กลุ่มเป้าหมาย
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
ใกล้เคียง
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์คณะแก่บุคคลภายนอก
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการออกประชาสัมพันธ์
2. จานวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. จานวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้น
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง
คน

6
500

ร้อยละ
ร้อยละ

5
80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101101090121 1. เปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Open House)
ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม - กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101101090221 2. วิทยาศาสตร์สัญจร
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 50,000 บาท ค่าวัสดุ
50,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : งบดาเนินงาน ค่าใช้สอยและวัสดุ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
รวม 200,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Open House)
2. วิทยาศาสตร์สัญจร

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

หน่วยนับ
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
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
80.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

500.00
80.00
4.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ รหัสโครงการ 6208000040
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62318 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาคหกรรมศาสตร์ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพ มีการลงมือทาปฏิบัติการ การ
สาธิต การบรรยายและทดสอบอาหารประเภทต่างๆ ทั้งนี้การดาเนินการจัดกิจกรรม โครงการ รวมทั้งการ
จัดหาวัสุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นการช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และสาเร็จการศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การดาเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้
3) เพื่อให้คณาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
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5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน
1) การอบรมเฉพาะด้านคหกรรมศาสตร์
2) การศึกษาดูงาน
3) การจขัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 116,900.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101104060121 1. โครงการศึกษาดูงานอาจารย์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
สถนที่ศึกษาดูงานด้านคหกรรมศาสตร์
101104060221 2. การบริการวิชาการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101104060321 3. การประกวดงานศิลปหัตถกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยรชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101104060421 4. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและศิลปประดิษฐ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 1 ครั้ง เป็นเงิน 20000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ
600 บาท เป็นเงิน 3600 บาท
ค่วัสดุ เป็นเงิน 6400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินผลงาน 1
งาน เป็นเงิน 3200 บาท
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 7000 บาท
ค่าวัสดุในการดาเนินโครงการ 9800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 7200 บาท
ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน
2000 บาท
ค่าวัสดุในการดาเนินการอบรม เป็นเงิน 10800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101104060521 5. อบรมศักยภาพด้านการวิจัยคหกรรมศาสตร์ของ
อาจารย์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101104060621 6. โครงการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101104060721 7. ซ่อมบารุง/ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
ให้พร้อมใช้งานสาขาคหกรรมศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101104060821 8. โครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้ในศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2 - 3

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 7
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 4200 บาท
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน เป็นเงิน 1020 บาท
ค่าเอกสารประกอบการอบรม 5 ชุดๆ ละ 196 บาท เป็น
เงิน 980 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6200 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

6,200.00

0.00

0.00

6,200.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ เป็นเงิน 13500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13500 บาท

13,500.00

13,500.00

0.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าซ่อมบารุงสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
เป็นเงิน 10000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 10800
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10800 บาท

10,800.00

0.00

10,800.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

508

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101104060921 9. โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานและวัสดุการเรียนการ
สอน สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

จานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน เป็น
เงิน 6400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6400 บาท

6,400.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

6,400.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม 116,900.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาคหกรรมศาสตร์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. โครงการศึกษาดูงานอาจารย์
2. การบริการวิชาการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. การประกวดงานศิลปหัตถกรรม
4. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและศิลปประดิษฐ์
5. อบรมศักยภาพด้านการวิจัยคหกรรมศาสตร์ของอาจารย์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งการทากิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

1
ร้อยละ
ร้อยละ

0.00
0.00
0.00

1.00
80.00
0.00

0.00
0.00
80.00

0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

85.00
80.00
85.00
85.00
85.00
80.00
80.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

509

กิจกรรมย่อย
6. โครงการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน
7. ซ่อมบารุง/ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาให้พร้อมใช้
งานสาขาคหกรรมศาสตร์
8. โครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้ในศาสตร์
9. โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานและวัสดุการเรียนการสอน สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คามพึงพอใจของผูใ้ ช้วัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซ่อมบารุงสิ่งสนับสนุนทางการเรียนรู้

ครั้ง
ร้อยละ
งาน

1.00
85.00
1.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการจัดซื้อวัสดุ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ครั้ง

85.00
0.00
0.00
1.00

0.00
80.00
85.00
0.00

0.00
80.00
85.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษา

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รหัสโครงการ 6208000043
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI305 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา (154 คน)
KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
KPI315 ร้อยละการมีงานทาของบัณฑิตในระบบสหกิจศึกษา (ร้อยละ 50)
KPI316 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง (ร้อยละ 30)
KPI317 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจสนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ความรู้ทั้งในด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ เช่น วิศวกรรม การพัฒนาพันธุ์พืช เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร อาหารและโภชนาการ เป็นต้น ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เห็นความสาคัญต่อภารกิจใน
ด้านการให้บริการแก่ชุมชนและสังคม
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นภายใต้ความต้องการของชุมชน
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยการบูรณาการความรู้ร่วมกับสิ่งแวดล้อมพื้นฐานชุมชน
3) เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน
สารวจพื้นที่ และจัดเก็บข้อมูลความต้องการ จัดทาโครงการย่อยเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ชุมชน ติดตามผลการดาเนินโครงการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 400,100.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรมย่อย
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดดาเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงเวลา
1. ดาเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

16

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101101100121 1. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 115200 บาท ค่าใช้สอย
260800 บาท ค่าวัสดุ 24100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400100 บาท

400,100.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

60,000.00

180,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

100,100.00

60,000.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม 400,100.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 16
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ
กิจกรรม
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)

2.00
80.00

6.00
80.00

6.00
80.00

2.00
80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
รหัสโครงการ 6208000044
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62411 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและมีส่วนร่วม มี
เป้าหมายการดาเนินการสอดคล้องกับทิศทาง และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
ได้กาหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ดังนั้นเพื่อการพัฒนาเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน คณะวิทยาศาสต์ฯ จึงได้จัดการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ เพื่อ
กาหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีการดังกล่าว
จะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารคณะทุกระดับ สามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงานย่อยๆให้
สอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรทุกระดับ มีส่วนสาคัญในการกากับดูแลประเด็น
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาของคณะ และมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ สามารถกาหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก จึงดาเนินการสัมมนา
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ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีขึ้น เพื่อระดมความคิดของบุคลากรทุกภาคส่วนในการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจาปี สู่การปฏิบัติ
2) เพื่อระดมความคิดของบุคลากรทุกภาคส่วนให้เกิดการผลักดันตัวชี้วัดในการพัฒนาองค์กร
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 65 คน
6. วิธีการดาเนินงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 224,120.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. การดาเนินงานของโครงการเป็นไปตามเวลาที่กาหนดในแผน
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

65

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101106010121 1. การสัมมนาถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน
2562)
สถานที่ดาเนินการ
โรงแรม/รีสอร์ท

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

ใช้สอย,วัสดุ
224,120.00
รายละเอียด : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 65 คนๆ ละ 4 มือ้ ๆ ละ 50 บาท
เป็นเงิน 13,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 65 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 45,500บาท
ค่าอาหารเย็น 65 คนๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 22,750บาท
ค่าที่พัก 65 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 58,500 บาท
ค่าเช่ารถบัส 1 คันๆ ละ 2 วันๆ ละ 13,400 บาท
ค่าเช่ารถตู้ เป็นเงิน 9,000 บาท
ค่าเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ เป็นเงิน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 18,570 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 224,120 บาท
รวม 224,120.00

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

224,120.00

0.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยนับ
คน
ชึ้น

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

65.00
1.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการทางานศูนย์สะเต็มศึกษา รหัสโครงการ 6208000048
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62411 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI403 จานวนผู้ใช้บริการระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (5,000 คน : เดือน)
KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
การทางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอน (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
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้ งทางเศรษฐกิจและสังคม ใน
ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ล้ ว นสร้ า งความเจริ ญ ก้ าวหน้ าขึ้ น บนรากฐานของการพั ฒ นาทางวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีทั้งสิ้น ในขณะที่ป ระเทศไทยกาลั งพยายามก้าวผ่านไปสู่ประเทศที่พัฒ นาแล้ว ประเทศไทยกลั บ
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และเทคโนโลยี หลายประการ ที่สาคัญได้แก่ จานวน
ผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีลดลง
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4. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการทางานของศูนย์สะเต็มศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการศูนย์สะเต็มศึกษา
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานศูนย?สะเต็มศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เชิงเวลา
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

2

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101106020121 1. สนับสนุนการบริหารงานของศูนย์สะเต็ม

จานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 20000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์สะเต็มศึกษา

20,000.00

รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

20,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

20,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. สนับสนุนการบริหารงานของศูนย์สะเต็ม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงใจของผู้ใช้บริการ

หน่วยนับ
ร้อยละ
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

100.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสโครงการ 6208000050
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์จัดโครงการอบรม “โครงการพัฒนานักศึกษาสาหรับการ
เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 1 ถึง ปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามองเห็ นภาพรวมและความสัมพันธ์ของการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร และเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานการณ์ในโลก
ปัจจุบันยุคศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการเชื่อมโยงข้อมูล ข่าวสาร สนเทศ และ
ความรู้เกิดขึ้นใหม่มากมาย ที่สามารถสื่ อสารระหว่างกันไปในทุกหนแห่งทั่วโลก ทาให้การใช้ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของคนในสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมท่ามกลางสังคมบริโภคนิยมในตลาดเชิงรุกคนถูก
กระตุ้นการบริโภคด้วยสื่อต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นการศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญที่เราจะต้องเพิ่มพูนทักษะเพื่อการ
เรียนรู้และฝึกฝน รวมทั้งการเตรียมพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 2
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบนโยบายมหาวิทยาลัยต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 40 คน ได้ปรับความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักศึกษา
ใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. วิธีการดาเนินงาน จัดโครงการอบรมและออกนิเทศ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พืน้ ที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 24,870.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความสาเร็จของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตรงตามไตรมาสที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

40

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101101110121 1. โครงการพัฒนานักศึกษาสาหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3 (1 เม.ย.- 30 มิ.ย.62)
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101101110221 2. นิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2 (1 ม.ค.-31 มี.ค.62)
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101101110321 3. ปรับพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61)
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101101110421 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Cloud Storage เพื่อ
การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1 (ต.ค.61 - 31ธ.ค.61)
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 7 วันๆละ
600 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท
ค่าวัสดุ 1,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเบีย้ เลี้ยง จานวน 5 คนๆละ 2
วันๆละ 240 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
ค่ารถเหมาจ่าย 600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 6 วันๆละ
600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ค่าวัสดุ 3,270 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,870 บาท

6,870.00

6,870.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบวิทยากร 1 คนๆละ 6 วันๆ
ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ค่าวัสดุ 1,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

รวม
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24,870.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. โครงการพัฒนานักศึกษาสาหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21
2. นิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ปรับพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Cloud Storage เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่ได้ออกนิเทศไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จของการออกนิเทศไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า

คน
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
คน
คน
คน

0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
12.00
40.00

0.00
0.00
2.00
80.00
0.00
0.00
0.00

40.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
รหัสโครงการ 6208000051
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62317 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา มียุทธศาสตร์ในการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พัฒ นาคุณภาพของนั กศึกษาและบัณ ฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม นอกจากนี้ให้ เป็นไปตามอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพ
ของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่สัมคม และชุมชนต้องการได้
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาและอาจารย์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
6. วิธีการดาเนินงาน การจัดการอบรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 36,960.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละความสาเร็จของการจัดกิจกรรม
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101103020121 1. อบรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และนาไปสู่การ
แข่งขัน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3 (1 เม.ย.62 - 30 มิ.ย.62)
สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101103020221 2. ไหว้พระวิษณุ (ไหว้ครูช่าง) สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 4 (1 ก.ค.62 - 30 ก.ย.62)

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คนๆ ละ 30
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 18000 บาท
ค่าอาหารว่าง จานวน 21 คนๆ ละ 10 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
รวมเป็นเงิน 7350 บาท
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 21 คน ๆ ละ 5 มื้อ ๆ ละ 50
บาท รวมเป็นเงิน 5250 บาท
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 20 เล่ม ๆ ละ
120 บาท รวมเป็นเงิน 2400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คนๆ ละ 3
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 1800 บาท
ค่าของใช้ในพิธีการ จานวน 1 ครั้งๆ ละ 2160 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,960 บาท

33,000.00

0.00

0.00

33,000.00

0.00

3,960.00

0.00

0.00

0.00

3,960.00

รวม

36,960.00

สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

526

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน และนาไปสู่การแข่งขัน
2. ไหว้พระวิษณุ (ไหว้ครูช่าง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ใน
ระดับดี

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)

ร้อยละ

0.00

0.00

40.00

0.00

ร้อยละ
คน
ร้อยละ

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

80.00
0.00
0.00

0.00
30.00
80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ รหัสโครงการ 6208000053
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62404 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
เป็นการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีจาเป็นต้องใช้สาหรับการเรียนการสอน สาขาคหกรรมศาสตร์มีจานวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีการศึกษา เนื่องจากห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ ณ ปัจจุบันไม่พร้อมสาหรับการใช้งาน
จัดการเรียนการสอนจึงต้องมีห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ที่มีมาตรฐาน พร้อมสาหรับการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติด้าน
วิช าชีพ การเกิ ดทั ก ษะความช านาญ การทดลอง การจั ดการเรียนการสอนให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพและพั ฒ นา
เทคโนโลยี ทางคหกรรมศาสตร์ได้แก่ รายวิช าขนมอบและการตกแต่งหน้าเค้ก , เทคนิคการผลิ ต เบเกอรี่ ,
เทคนิ คการผลิ ตเพสตรี้ , อาหารหวานยุ โรป , อาหารว่าง , ขนมหวานไทย , การจัดการธุรกิจทางคหกรรม
ศาสตร์ ,เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ,การศึกษา
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) เพื่อสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ตีพิมพ์เผยแพร่กันอย่างกว้างขวาง
3) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบปฏิบัติการความชานาญด้านวิชาชีพ และส่งเสริมทักษะการประกอบ
อาชีพของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพ
4) เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางคหหกรรมศาสตร์แก่ชุมชนและท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบเกอรี่
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 5,228,600.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ดาเนินการจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบเกอรี่
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

งาน

1

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101105020132 1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบเกอรี่
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

สิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด : ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบ
เกอรี่ จานวน 1 งาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5228600 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

5,228,600.00 5,228,600.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม 5,228,600.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบเกอรี่

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : าจานวนการดาเนินการจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบเกอรี่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

งาน
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)

1.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช
รหัสโครงการ 6208000054
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชมุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีความรู้ ไปพัฒนาตนเองและท้องถิ่นและชุมชน
บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาสามารถประกอบอาชี พ ด้ านการผลิ ต พื ช ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ บาลหรื อ เอกชน
ตลอดจนการน าไปประกอบอาชีพ ส่ว นตัว หรือการศึกษาต่อในระดับสู ง ดังนั้นในระหว่างการศึกษาตลอด
หลั ก สู ต รการศึ กษา นั ก ศึ ก ษาและคณาจารย์จึ งต้อ งมีป ระสบการณ์ ท างวิช าชี พ ด้ านเทคโนโลยี และเป็ น
ผู้ประกอบการผลิตพืชที่หลากหลาย
และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การศึกษาดูงานเป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยพัฒนาโลกทัศน์ และการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่สอดคลองกับการพัฒนาของสังคม ให้แก่นักศึกษา
และคณาจารย์ของสาขาฯ ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
อย่างต่อเนื่อง
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชได้ประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
การผลิตพืช โดยการศึกษาดูงานในหน่วยงานด้านการผลิตพืช
2) เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชได้รับความรู้ และเปิดโลกทัศน์ด้านการ
ผลิตและเทคโนโลยีการผลิตพืชในปัจจุบันและอนาคต
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
6. วิธีการดาเนินงาน จัดบรรยายพิเศษและศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 24,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความสาเร็จของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จตรงตามไตรมาสที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

25

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101101120121 1. ศึกษาดูงานอาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
การผลิตพืช
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61)
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี
101101120221 2. วิทยากร/อาจารย์บรรยายพิเศษ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2 (มค.62- มี.ค.62)

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าพาหนะและน้ามัน 6,720 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คนๆละ 2 วัน 2,880 บาท
ค่าที่พัก 6 คน
5,400 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร
5,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 3,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

20,400.00

20,400.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

ไตรมาสที่ 1

24,000.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ศึกษาดูงานอาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

2. วิทยากร/อาจารย์บรรยายพิเศษ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จของอาจารย์และนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าฟังบรรยาย
พิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จของอาจารย์และนักศึกษาที่
เข้าฟังบรรยายพิเศษ

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

25.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

25.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
รหัสโครงการ 6208000055
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62318 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ต้องการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และสาขาสาธารณสุขชุมชน ได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์การเครือข่ายสถาบัน
ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ ในการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้การดาเนินงานผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและได้มาตรฐานในทิศทางเดียวกัน
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา ให้มีความตระหนักและหน้าที่ของการเป็นวิชาชีพสาธารณสุข
2) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ให้มีความรู้ มีทักษะด้านวิชาชีพ
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดี และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้
4) เพื่อเข้าร่วมเครือข่ายสถาบันผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก และนักศึกษา
6. วิธีการดาเนินงาน
1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข
2) ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) ดาเนินงานสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
4) ศึกษาดูงาน
5) เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6) จัดหาวัสดุอุปกรณ์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 114,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดาเนินการตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101104070121 1. โครงการจัดหาวัสดุสานักงานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1 (ช่วงเดือนธันวาคม 2561)
สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
101104070221 2. การเชิญวิทยากรบรรยายเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 - มีนาคม
2562)
สถานที่ดาเนินการ
สาขาสาธารณสุขชุมชน
101104070321 3. กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562)
สถานที่ดาเนินการ
สาขาสาธารณสุขชุมชน
101104070421 4. โครงการสักการะวันพระบิดาแห่งการแพทย์และการ
สาธารณสุขไทย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุสานักงาน 19 รายการ เป็นเงิน
33000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
(ต.ค.61-ธ.ค.61) (ม.ค.62-มี.ค.62)
(เม.ย.62-มิ.ย.62)
33,000.00 33,000.00
0.00
0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ครั้ง รวม 12
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 7200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7200 บาท

7,200.00

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท เป็นเงิน 1800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1800 บาท

1,800.00

0.00

0.00

1,800.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุสานักงาน เป็นเงิน 10000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 4 (ช่วงเดือน กันยายน)
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
101104070521 5. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2 (ช่วงเดือน มกราคม 2562)
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101104070621 6. ศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพและศึกษาความรู้ใหม่ทางด้านสาธารณสุข
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562)
สถานที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
101104070721 7. ค่าสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2 (1มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562)
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101104070821 8. กิจกรรมกลุ่มเสวนาองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขชุมชน
และปัจฉิมนิเทศ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าอาหารว่างสาหรับผู้เข้าร่วมอบาม
1,440 บาท
ค่าเอกสารประกอบการอบรมและค่าวัสดุสาหรับอบรม
3,560 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าเบีย้ เลี้ยง 1950 บาท
ค่าจ้างเหมารถบัสและรถตู้ 15,600 บาท
ค่าวัสดุ 450 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18000 บาท

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ประจาปี 2562 จานวน 1 งาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 7200 บาท
ค่าทาเอกสารประกอบการอบรม 2800 บาท
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จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
(ต.ค.61-ธ.ค.61) (ม.ค.62-มี.ค.62)
(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3 (เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
(ต.ค.61-ธ.ค.61) (ม.ค.62-มี.ค.62)
(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101104070921 9. โครงการอบรมการประเมินความต้องการพลังงาน การจัด ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
12,000.00
อาหาร และการออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 3600 บาท
ค่าที่พัก, ค่าเดินทางวิทยากร 3900 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าอาหารผู้เข้าอบรม 2730 บาท
ไตรมาส 1 (เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561)
ค่าทาเอกสารประกอบการอบรม 1,050 บาท
ค่าทาป้ายไวนิลและค่าวัสดุอบรม 720 บาท
สถานที่ดาเนินการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101104071021 10. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึก
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
12,000.00
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 3
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 5400 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรม 55 คน ๆละ 70 บาท เป็นเงิน
ไตรมาส 2 (ช่วงเดือน มกราคม 2562)
3850 บาท
ค่าทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 55 เล่ม ๆละ 50
สถานที่ดาเนินการ
บาท เป็นเงิน 2750 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท
รวม 114,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
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12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. โครงการจัดหาวัสดุสานักงานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2. การเชิญวิทยากรบรรยายเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
3. กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน
4. โครงการสักการะวันพระบิดาแห่งการแพทย์และการ
สาธารณสุขไทย
5. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
6. ศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพและศึกษาความรู้ใหม่ทางด้านสาธารณสุข
7. ค่าสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย
8. กิจกรรมกลุ่มเสวนาองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขชุมชน
และปัจฉิมนิเทศ
9. โครงการอบรมการประเมินความต้องการพลังงาน การจัด
อาหาร และการออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตาม
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละชองจานวนผู้เข้าร่วมโครกงารตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ครั้ง
ครั้ง
ร้อยละ

1.00
1.00
80.00

0.00
0.00
80.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85.00
0.00
0.00
0.00

85.00
0.00
0.00
0.00

0.00
80.00
85.00
80.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครการตามเป้าหมาย

ร้อยละ
ร้อยละ

0.00
80.00

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย

ร้อยละ
ร้อยละ

85.00
0.00

0.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดาเนินการเป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการสมัครเป็นสมาชิก
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

1.00
0.00

0.00
80.00

0.00
0.00

ร้อยละ
ร้อยละ

0.00
80.00

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

10. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6208000057
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI337 จานวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
(4 โครงการ)
KPI339 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ใน
การจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)
KPI340 มีระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ)
KPI343 ร้อยละของจานวนนักวิจัยที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20)
KPI344 งบประมาณกองทุนวิจัยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2)
KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

542

3. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษารายวิชาทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ (integrative learning environment) เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ในการเรียนรู้หลักวิชา
ซึ่งเป็นแก่นสารของรายวิชาควบคู่กับการรับรู้วิทยาการและความก้าวหน้าทางวิทยาการปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง อัน
จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดภาวะรู้สึกร่วมของผู้เรียนต่อรายวิชานั้นๆ (student engagement) และนาไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าในการจัดการรายวิ ชา การบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัยที่ดาเนินการโดยผู้สอน เป็น
แนวทางหนึ่งในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ใน
การใช้หลักวิชาเพื่อแก้ปัญหาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยใช้งานวิจัยยของผู้สอนเป็นกรณีศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานบริการวิชาการ
2) เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัย
3) เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เกษตรกร
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ดาเนินการแล้วเสร็จตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

16

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103214040152 1. การใช้ประโยชน์และการขยายพันธุ์พชื
พื้นบ้านในตารับยาแผนโบราณ

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 3600 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3150 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าอาหารกลางวัน 4500 บาท
ไตรมาส 2
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 4500 บาท
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 4500 บาท
สถานที่ดาเนินการ
ค่าจ้างทาป้าย 500 บาท
โรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่าจัดทารูปเล่มรายงานโครงการ 300 บาท
ค่าวัสดุ 8450 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
103214040252 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วัสดุกรองน้า ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
เพื่อใช้ในการเกษตร
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 3600 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3150 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าอาหารกลางวัน 4500 บาท
ไตรมาส 2
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 2800 บาท
ค่าจ้างทาป้าย 500 บาท
สถานที่ดาเนินการ
ค่าจัดทารูปเล่มรายงานโครงการ 300 บาท
บ้านคลองจิก อ.บางปะอิน จ.
ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 10150 บาท
พระนครศรีอยุธยา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
103214040352 3. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 9000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4800 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าอาหารกลางวัน 8000 บาท
ไตรมาส 1
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 3000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
ค่าวัสดุ 200 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
103214040452 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตา ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
หรับอาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดโดยการมีส่วน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 7200 บาท
ร่วมของกลุ่มแปรรูปเห็ด บ้านคลองทราย
ค่าเช่ารถตู้ 3000 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

สถานที่ดาเนินการ
บ้านคลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
103214040552 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองจิก
103214040652 6. โครงการ การช้วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการ
ใช้เครื่องไฟฟ้ากระตุกหัวใจ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103214040752 7. โครงการ การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการวิเคราะห์ทางสถิตวิ ิศวกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2800 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 2000 บาท
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 3000 บาท
ค่าจัดทารูปเล่มรายงานโครงการ 300 บาท
ค่าวัสดุ 6700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 3600 บาท
ค่าจ้างเหมารถคู้ปรับอากาศ 2200 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง 1710 บาท
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 1800 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 2800 บาท
ค่าอาหารว่าง 2800 บาท
ค่าวัสดุ 10090 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 15000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 3000 บาท
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 1200 บาท
ค่าจ้างทาป้าย 500 บาท
ค่าจ้างทารูปเล่มรายงาน 300 บาท
ค่าวัสดุ 2000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 7200 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3750 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 5625 บาท
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 5000 บาท
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25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103214040852 8. โครงการ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
103214040952 9. โครงการ ชาววิทย์(สิ่งแวดล้อม)พบ
นักปราชญ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
วิสาหกิจชุมชน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
103214041052 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการ
และการใช้เครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสี
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ค่าวัสดุ 3425 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 3600 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5600 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 5600 บาท
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 200 บาท
ค่าจ้างเหมารถตู้ 4500 บาท
ค่าวัสดุ 3700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 4200 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2800 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 4000 บาท
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 6000 บาท
ค่าเช่ารถตู้ 2250 บาท
ค่าจัดทารูปเล่มรายงานโครงการ 400 บาท
ค่าวัสดุ 5350 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 3600 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2100 บาท
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 3000 บาท
ค่าจ้างทาป้าย 500 บาท
ค่าจัดทารูปเล่มรายงานโครงการ 300 บาท
ค่าวัสดุ 15500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

546

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103214041152 11. โครงการ พัฒนาน้ามันหอมระเหยจากพืช
สมุนไพรสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุคนธบาบัดที่
ได้รับรองมาตรฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
103214041252 12. โครงการ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
103214041352 13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
เรียนการสอน บน Google Apps for
Education
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
103214041452 14. โครงการเทคนิคการผลิตเบเกอรี่อย่างง่าย
ในเชิงการค้า

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 7200 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3150 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 4500 บาท
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 4000 บาท
ค่าจ้างทาป้าย 500 บาท
ค่าจ้างทารูปเล่มรายงานโครงการ 300 บาท
ค่าวัสดุ 5350 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 10800 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4200 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 3000 บาท
ค่าจ้างารูปเล่มรายงานโครงการ 600 บาท
ค่าจ้างจัดทาเอกสารประกอบการอบรม 3000 บาท
ค่าวัสดุ 3400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 10800 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3150 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 4500 บาท
ค่าวัสดุ 6550 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 3600 บาท

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนบ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.
อ่างทอง
103214041552 15. โครงการ การพัฒนาความสามารถของ
ชุมชนในการผลิตและใช้ประโยชน์จากพืชผัก
สมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารพิษ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนบ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.
อ่างทอง
103214041652 16. โครงการ ระบบสูบน้าเพื่อการเกษตรด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4200 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 6000 บาท
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม 4000 บาท
ค่าจ้างทาป้าย 500 บาท
ค่าจัดทารูปเล่มรายงานโครงการ 300 บาท
ค่าวัสดุ 6400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 7200 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2800 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 4000 บาท
ค่าเช่ารถตู้ 2250 บาท
ค่าจ้างทาป้าย 800 บาท
ค่าวัสดุ 7950 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 12600 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 4800 บาท
ค่าจ้างทาป้าย 500 บาท
ค่าวัสดุ 3100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

รวม 400,000.00
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ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การใช้ประโยชน์และการขยายพันธุ์พชื พื้นบ้านในตารับยาแผน
โบราณ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วัสดุกรองน้าเพื่อใช้ในการเกษตร
3. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อ
การเกษตร
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตาหรับอาหารเพื่อสุขภาพ
จากเห็ดโดยการมีสว่ นร่วมของกลุ่มแปรรูปเห็ด บ้านคลองทราย
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืน
ชีพเบื้องต้น
6. โครงการ การช้วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องไฟฟ้ากระตุก
หัวใจ
7. โครงการ การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางสถิติ
วิศวกรรม
8. โครงการ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
9. โครงการ ชาววิทย์(สิ่งแวดล้อม)พบนักปราชญ์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมอบรม

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

0.00
0.00
0.00
85.00

85.00
85.00
85.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
ร้อยละ

85.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
ร้อยละ

85.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
ร้อยละ

85.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
ร้อยละ

85.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอในของผู้เข้าร่วมอบรม

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85.00
85.00
85.00
85.00
85.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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กิจกรรมย่อย
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการและการใช้เครื่องมือวัด
กัมมันตภาพรังสี
11. โครงการ พัฒนาน้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรสู่นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สุคนธบาบัดที่ได้รับรองมาตรฐาน
12. โครงการ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน บน
Google Apps for Education
14. โครงการเทคนิคการผลิตเบเกอรี่อย่างง่ายในเชิงการค้า
15. โครงการ การพัฒนาความสามารถของชุมชนในการผลิตและใช้
ประโยชน์จากพืชผักสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารพิษ
16. โครงการ ระบบสูบน้าเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมอบรม

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
ร้อยละ

0.00
85.00

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมอบรม

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
85.00

0.00
85.00
85.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมอบรม

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

0.00
85.00
85.00
85.00

85.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
85.00
85.00

0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัยและได้
มาตรฐานสาหรับผู้บริโภค และหรือมาตรฐานผลืตภัณฑ์ชุมชน และนาไปสู่การผลิต
เชิงพาณิชย์ รหัสโครงการ 6208000058
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62105 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในระยะ 20 ปี ( 2560-2579) มียุทธศาสตร์หลักคือ
ยุท ธศาสตร์ เพื่อการพั ฒ นาท้องถิ่น โดยได้มีการกาหนดพื้ นที่เป้ าหมาย จานวน 5 พื้ นที่ ใน3 ด้าน คือ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และมีตัวชี้วัดสาคัญคือ จานวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ที่
เพิ่มขึ้นในท้องถิ่น และรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการ การที่จะบรรลุตามผลสัมฤทธิ์
ดังกล่าว อุปสรรคที่สาคัญคือคุณภาพของสินค้าและบริการยังไม่มีมาตรฐาน ในเรื่องของกระบวนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ เมื่อผลผลิตขาดคุณภาพ ไม่มีความเที่ยงตรง สม่าเสมอเป็นเหตุให้
สินค้าไม่สามารถเป็นที่ยอมรับ และเกิดความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค จึงมีความจาเป็นที่ต้องนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัยและมาตรฐานสาหรับผู้บริโภค และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)และนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานรับรอง อาทิ
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อาหารและยา (อย.) มาตรฐานอุตสาหกรรรม (มอก.) เพื่อยกระดับสินค้า OTOP และ หัตถกรรม Premium
กระบวนการผลิตเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี อาทิ
4. วัตถุประสงค์
1) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน กระบวนการผลิต การประกันคุณภาพ
สินค้า และการของรับรอง
2) ความปลอดภัยและได้มาตรฐานสาหรับผู้บริโภค และหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และนาไปสู่
การผลิตเชิงพาณิชย์
3) เป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐาน ตาบลละ 1
ผลิตภัณฑ์
5. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 5 พื้นที่
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐาน
เชิงเวลา
1. ดาเนินการแล้วเสร็จตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุมชน

5

ผลิตภัณฑ์

5

ร้อยละ
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11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103205030152 1. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณค่าทาง
โภชนาการ ความปลอดภัยและได้มาตรฐานสาหรับ
ผู้บริโภค และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อ
นาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนเป้าหมาย 5 พื้นที่

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 360000 บาท
ค่าใช้สอย 490000 บาท
ค่าวัสดุ 150000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1000000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

1,000,000.00

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

1,000,000.00

0.00

รวม 1,000,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณค่าทางโภชนาการ
ความปลอดภัยและได้มาตรฐานสาหรับผู้บริโภค และ/หรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลิตภัณฑ์

ชึ้น

0.00

0.00

5.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาจรฐาน

ชึ้น

0.00

0.00

5.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) ของผู้สูงอายุและผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชน รหัสโครงการ 6208000059
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62303 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI303 จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
KPI304 จานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0302, 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ความฉลาดทางสุ ขภาพ (Health Literacy) หมายถึงความสามารถและทัก ษะในการเข้ าถึงข้อมู ล
ความรู้ความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วน
บุ คคลและชุม ชนเพื่ อสุ ขภาพที่ ดีอ ย่ างยั่ งยื น องค์ข อง HL 1) การเข้ าถึ งข้ อมู ล สุ ข ภาพและบริก ารสุ ข ภาพ
2)ความรู้ ความเข้ใจ 3) ทักษะการสื่อสาร 4) ทักษะการตัดสินใจ 5)การจัดการตนเอง 6) การรู้เท่าทันสื่อ
การพัฒ นาความฉลาดทางสุขภาพ มีความจาเป็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน ให้
เข้าใจเข้าถึงกามีสุขภาพดี รวมถึงการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non communicated disease) อาทิเช่น
โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงและเป็นภาระ
ของบุตรหลานวัยทางานที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ในการพบแพทย์ นอกจากนี้โรคเหล่านี้เมื่อรักษาไม่หาย พยาธิ
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สภาพของร่างกายเสื่อมลง กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีค่าใช้จ่ายที่หน่วยงาน
ภาครัฐต้องแบกรับภาระ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีฐานองค์ความรู้ในเรื่องการสาธารณสุขชุมชน และการสาธารณสุข
ศาสตร์ มีประสบการณ์สูงในการดาเนินการเรื่องดังกล่าว โดยมีแนวทางการดาเนินการคือ อบรมให้ ความรู้
รณรงค์สร้าง campaign ใน HL ประกวดแข่งขัน ประเมินด้านสุขภาพเบื้องต้น สร้างมาตรการรักษาสุขภาพ
และบรรเทาอาการของโรค NCD ให้ลดลงในทุกพื้นที่เป้าหมาย วิเคราะห์และการขอรับรอง และได้รับความ
ร่วมมือจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4. วัตถุประสงค์
1) อบรมเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health
Literacy)
2) สร้างระบบ การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) หมู่บ้านละ 1 ระบบ
3) ประเมินผลโครงการ ประเมินผลการดาเนินการ การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health
Literacy) และประกวด สร้างแนวปฏิบัติที่ดี
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลทั่วไป 5 พื้นที่
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ
เชิงคุณภาพ
1. แนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลสุขภาพ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

พื้นที่

5

กิจกรรม

5

พื้นที่

5

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103219020152 1. การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy)
ของผู้สูงอายุและผู้ปว่ ยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 5 พื้นที่

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 54000 บาท
ค่าใช้สอย 35000 บาท
ค่าวัสดุ 11000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

100,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

100,000.00

0.00

รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) ของผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม

0.00

0.00

5.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลสุขภาพ

กิจกรรม

0.00

0.00

5.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการ 3 R เพื่อพัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่หมู่บ้านสีเขียว รหัสโครงการ 6208000060
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62303 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI303 จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
KPI304 จานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0302, 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาเรื่ อ งขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนนั บ เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด และ
ระดั บ ประเทศ สื บ เนื่ อ งจากจ านวนประชากรที่ เพิ่ ม มากขึ้ น และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นทั้งเมืองท่องเที่ยว (เมืองมรดกโลก) และเมืองนิคม
อุต สาหกรรม ซึ่ งมี จ านวนประชากรที่ อ าศั ยอยู่เดิม และประชากรที่ อ พยพเข้ามาอาศั ยเพื่ อ ท างานในนิ ค ม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในจังหวัด จึงทาให้เกิดกิจกรรมการก่อสร้าง การขยายตัวของสถานประกอบการต่าง ๆ
และการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองมากขึ้น ในทางกลับกันผลกระทบจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ชุมชนเมืองและการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรทั้ ง 5 พื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา ได้แก่
บ้านพยอม บ้านลาไทร อ.วังน้อย บ้านคลองทราย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา บ้านอบทม อ.วิเศษชัย
ชาญ และบ้านลาว อ.ไชโย จ.อ่างทอง ซึ่งพบปัญหาการเพิ่มขึ้นและผลกระทบของขยะมูลฝอยชุมชน นอกจากนี้
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ในบางพื้นที่ยังเป็นบ่อฝังกลบขยะภายในพื้นที่และการรับเอาขยะมูลฝอยจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาฝังกลบภายใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย ขณะเดียวกันยังพบปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่าง
เหมาะสม จึงทาให้มีขยะมูลฝอยเหลือตกค้างหรือรอการกาจัดเป็นจานวนมาก ในขณะที่พื้นที่ รองรับขยะมูล
ฝอยชุมชนก็ไม่เพีย งพอกับ ปริมาณขยะมูลฝอยที่นับวันจะยิ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทั้งยังก่อให้ เกิดปัญหาต่าง ๆ
โดยเฉพาะด้านสุขาภิบาล แหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค รวมทั้งยังเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เป็นต้น ทั้งนี้ คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นความสาคัญของการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ทั้ง 5 พื้นที่ที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งอยู่ภ ายใต้ความรับผิดชอบในการ
พัฒนาท้องถิ่นและเป็นหนึ่งในพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาตามแผนยุทธศาส
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร
2) เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารจัดการมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม
5. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชน 5 พื้นที่
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
เชิงเวลา
1. ดาเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุมชน

5

ร้อยละ

85

ชุมชน

5

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103219030152 1. โครงการ 3R เพื่อพัฒนาท้องถิ่น นาไปสู่หมู่บ้านสีเขียว
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 108000 บาท
ค่าใช้สอย 217000 บาท
ค่าวัสดุ 75000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

400,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00 400,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
ชุมชน 5 พื้นที่
รวม 400,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. โครงการ 3R เพื่อพัฒนาท้องถิ่น นาไปสู่หมู่บ้านสีเขียว

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

หน่วยนับ
กิจกรรม
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

5.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชนอย่างยั่งยืน รหัสโครงการ 6208000061
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62303 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI303 จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
KPI304 จานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0302, 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
พื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ที่ชวยสรางอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิของบรรยากาศ รักษาสมดุลระหวางการใช
พื้นที่กอสรางในเมืองและพื้นที่ธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดลอมที่พึงมี ตลอดจนชวยใหการขยายตัวของเมืองเปนไปอย
างมีระบบ รวมทั้งการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในดานความรมรื่น ลดความแข็งกระดางของ
สิ่งกอสราง และลดความตึงเครียดของสังคม แตเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนตามการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ สงผลใหรูป แบบการใชประโยชนที่ดินเปนไปอยาง ไรทิศทาง เพื่อสนองตอบการขยายตัวทางดาน
เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนพื้นที่สีเขียว การขาดความตระหนักถึงคุณคาของพื้นที่สี
เขียวจึงต้องมีกระบวนการของการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชนอย่างยั่งยืน เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นเป็น
ฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง น่าอยู่ ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน
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มีสุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชน/ท้องถิ่นมุ่งมั่นดาเนินการอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยก็จะพัฒ นาอย่างมี
ทิศทางเป็นประเทศที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิด
ร่วมทา ตลอดจนอาศั ยความร่วมมือและข้อมูลทางวิชาการจากหน่วยงานในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง รั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ ม เน้ น การพึ่ งตนเอง เป็ น สั งคมเอื้ อ อาทร พึ่ งพาอาศั ยกั น ได้ และไม่ ท อดทิ้ งกั น
โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจัดทาขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการชุมชนที่ผสมผสานการ
ทางานและใช้แ นวคิ ดหลั ก การข้างต้ น เพื่ อพั ฒ นาทุ น ปรับปรุงปั จจั ยที่ ส่ งผลกระทบต่อชุ มชน ในการมุ่งให้
ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะครบ 4 มิติ ทั้งทางกาย ใจ สังคม และ ปัญญา ทั้งนี้กิจกรรมการดาเนินโครงการ
เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เกิ ด การตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม โดยน้ อ มน าโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ มาประยุกต์เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมตามกรอบใน 3 ด้าน
ได้แก่ 1) การเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากร 2) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และ 3) การสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดาเนินงานของคณาจารย์ทั้งในด้านการวิจัย
การบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับโครงการศาสตร
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการเก็บรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น
2) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีมีความตระหนักถึงความสาคัญของพันธุ์ไม้ รวมทั้งทรัพยากร
ท้องถิ่นที่สาคัญอื่นๆ
5. กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่เป้าหมาย 3 พื้นที่
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
เชิงเวลา
1. ดาเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุมชน

3

ร้อยละ

85

ชุมชน

3

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103219040152 1. โครงการ การจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชนอย่างยั่งยืน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่เป้าหมาย 3 พื้นที่

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 54000 บาท
ค่าใช้สอย 171000 บาท
ค่าวัสดุ 75000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

300,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00 300,000.00

0.00

0.00

รวม 300,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. โครงการ การจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่

หน่วยนับ
กิจกรรม
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

3.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการ “การพัฒนาระบบหมุนเวียนและกรองน้าในบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์” บ้านคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
รหัสโครงการ 6208000062
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62303 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI303 จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม), KPI304 จานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0302, 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒ นาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้ เข้มแข็ง น่าอยู่
ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
จะส่ งผลให้ ป ระชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และหากทุ กชุม ชน/ท้องถิ่นมุ่งมั่นดาเนิ นการอย่างกว้างขวาง
ประเทศไทยก็จะพัฒนาอย่างมีทิศทาง เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ และพึ่งตนเองได้ ต้อง
อาศัย ความรับ ผิ ดชอบ การเรีย นรู้ ร่ว มคิดร่วมทา ตลอดจนอาศัยความร่ว มมือและข้อมูล ทางวิช าการจาก
หน่วยงานในท้องถิ่นไม่ว่ าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิต
และการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการพึ่งตนเอง เป็นสังคมเอื้ออาทร
พึ่งพาอาศัยกันได้ และไม่ทอดทิ้งกัน โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจัดทาขึ้ นเพื่อแสดงให้เห็นถึง
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กระบวนการชุมชนที่ผสมผสานการทางานและใช้แนวคิดหลักการข้างต้นเพื่อพัฒนาทุนปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน ในการมุ่งให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะครบ 4 มิติ ทั้งทางกาย ใจ สังคม และ ปัญญา ทั้งนี้
กิจกรรมการดาเนินโครงการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
น้อมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ มาประยุกต์เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการ ซึ่งมีกิจกรรม
ตามกรอบใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากร 2) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และ 3) การ
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดาเนินงานของคณาจารย์ทั้ง
ในด้ า นการวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ โครงการศาสตร์ พ ระราชา ฯ โดยการจั ด สรรดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นคณะ ฯ จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของการดาเนินโครงการดังกล่าว
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านพลังงานทดแทนสู่ชุมชน
2) เพื่อลดปัญหาการเน่าเสียของน้า ในเขตพื้นที่ชุมชน รวมทั้งเป็นการใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
5. กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่เป้าหมาย 1 ชุมชน
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงเวลา
1. ดาเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

40

ร้อยละ

85

กิจกรรม

1

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103219050152 1. โครงการ “การพัฒนาระบบหมุนเวียนและกรองน้าใน
บ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์” บ้านคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
บ้านคลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 28800 บาท
ค่าจ้างทาระบบหมุนเวียน 36000 บาท
ค่าพาหนะ 18000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 6000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4200 บาท
ค่าวัสดุ 7000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

100,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00 100,000.00

0.00

0.00

รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ อาจารย์ชะกาแก้ว สุดสีชัง
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. โครงการ “การพัฒนาระบบหมุนเวียนและกรองน้าในบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก
โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์” บ้านคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมอบรม

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนรักวิทย์ รหัสโครงการ 6208000063
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI206 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นเป็น 30 โรงเรียน
KPI207 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดัง
จะเห็นได้จากความสาเร็จของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั้ งหลาย ที่ล้วนสร้างความเจริญก้าวหน้าขึ้นบนรากฐาน
ของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น และสาหรับโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งประชาคมโลกกาลังเผชิญ
กับความท้าทายรอบด้าน ทั้งภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจน
ทั้งเชิงบวกและลบ ทาให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียิ่งทวีความสาคัญมากขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือชิ้นสาคัญที่
จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ ทั้งช่วยลดแรงกระทบด้านลบจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลาย และช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการสร้างสาเร็จจากโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามา ดังเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุ่งให้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ บนฐานความรู้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญสาหรับการพัฒนา
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ประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่า ไปสู่
การใช้ ค วามรู้ แ ละความช านาญ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในขณ ะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยามียุทธศาสตร์หลักคือยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่รั บผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงมุ่ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นของโรงเรียนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทาง
การศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่น ซึ่งโครงการรักวิทย์จะเป็นโครงการหลักที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใช้ในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในสถานศึกษาของท้องถิ่น
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการทางวิชาการบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและขีดความสามารถของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. กลุ่มเป้าหมาย
ครูและนักเรียนภายนอก ได้แก่ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน
6. วิธีการดาเนินงาน
เป็ น พี่เลี้ยงในการจัดการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ กับโรงเรียนที่มี
ปัญหาด้านการเรียนการสอนในวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการร่วมมือกับโรงเรียนใน
การเตรียมสื่อการสอน การเตรียมการปฏิบัติการทอลองของนักเรียน การเตรียมกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียน ซึ่งมี 2 ขั้นตอนหลักคือ
ขั้นตอนที่ 1. การเตรียมความพร้อม คือการเลือกโรงเรียน ชั้นเรียนและวิชาเรียนที่จะดาเนินการ และ
เตรียมกิจกรรมทั้งหมดที่จะใช้สาหรับจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2562 ของแต่ละโรงเรียน โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่างครูจากโรงเรียนและอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นตอนที่ 2. การนากิจกรรมที่เตรียมในขั้นตอนที่ 1 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดย
เป็นความร่วมมือระหว่างครูจากโรงเรียนและอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 432,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

โรงเรียน
คน

6
100

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103210070152 1. การเตรียมความพร้อม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 36,000 บาท ค่าใช้สอย
60,000 บาท ค่าวัสดุ 60,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 156,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
คณธวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103210070252 2. การเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาทางวิชาการวิชา
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 156,000 บาท ค่าใช้สอย
60,000 บาท ค่าวัสดุ 60,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 276,000 บาท
ก.ค.62-ก.ย.62

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

156,000.00

0.00 156,000.00

0.00

0.00

276,000.00

0.00

0.00

276,000.00

จานวนเงิน

สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
รวม 432,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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0.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การเตรียมความพร้อม
2. การเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาทางวิชาการวิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมที่จดั
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

1.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน

0.00

0.00

0.00

100.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
โรงเรียนไม่เข้าใจจุดประสงค์ของโครงการ
เป็นโครงการระยะยาวในช่วงแรกอาจจะยังไม่เห็นผลของโครงการที่ชัดเจน

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
ทาความเข้าใจกับผู้บริหารและโรงเรียนให้ชัดเจนก่อนดาเนินการตามโครงการ
สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้รับรู้ถึงลักษณะการดาเนินการของโครงการ

569

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
รหัสโครงการ 6208000064
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
KPI204 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 20)
KPI206 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นเป็น 30 โรงเรียน
KPI207 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
นวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” เป็นสื่อการสอนที่พัฒนา
จากแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ในโลกของความเป็นจริงที่สอดรับกับนโยบายภาครัฐ ในการพัฒนาประเทศในยุคที่
4 ของประเทศไทย (Thailand 4..0) และการใช้ “สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” เนื่องจากผล
ของการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยมีปัญหาเรื้อรังมายาวนาน แต่ละปีที่มีการ
จัดลาดับเกี่ยวกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เช่น จานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่ลดลงอย่าง
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ต่อเนื่อง ความรู้ในแต่ละระดับการศึกษาไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งปรากฎให้เห็นบ่อยๆ ในทุกๆ สื่อ ปัญหา
ดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไขมาในระยะหนึ่ง แต่การบูรณาการยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากปัญหาดังกล่าวต้องใช้
กาลังคนในสายวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตตนเองรวมไปถึงการพัฒ นา
ประเทศชาติ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทางานทางตรงหรือทางอ้อมที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์ ความรู้ และแนวคิดทางด้าน
วิทยาศาสตร์ก็มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิต
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นโครงการพัฒนาทักษะการ
จั ด การเรี ย นการสอนด้ านวิท ยาศาสตร์ แ บบบู รณาการในแต่ ล ะระดั บ ด้ ว ยสื่ อ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ เรีย นรู้
วิทยาศาสตร์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบต่อเนื่อง พร้อมกันนั้นบุคลากรจะมีทักษะการจัดการเรียน
การสอนด้วยสื่อการสอนที่ ร่วมพัฒนาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ร่วมเรียนรู้ที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์จากการฝึกปฏิบัติจริงที่สามารถพัฒนาความรู้และทักษะทางปัญญา พร้อมกันนั้นสามารถนาไป
เป็นแนวทางไปสู่นักสร้างนวัตกรรม
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการทางวิชาการบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและขีดความสามารถของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรภายใน ได้แก่ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ จานวน 20 คน
ครูและนักเรียนภายนอก ได้แก่ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 570 คน
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 375,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. จัดกิจกรรมได้ตรงตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

โรงเรียน
คน

10
500

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)

103210080152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความตระหนักด้านการ
สอนด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาแก่อาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
103210080252 2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ STEM แก่ ครู
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาด้วยภาพยนตร์วิทยา
ศาตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
103210080352 3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดตั้งเครือข่ายทูตสะเต็ม
เพื่อประโยชน์ดา้ นการสอน STEM
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณธวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
103210080452 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแนวคิดกิจกรรม STEM
สู่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
(ม.ค.62-มี.ค.62) (เม.ย.62-มิ.ย.62)
0.00
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน 10800 บาท ใช้สอย 2400
บาท วัสดุ 1400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,600 บาท

14,600.00

14,600.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 18000 บาท ค่าใช้สอย
3600 บาท ค่าวัสดุ 5000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26600 บาท

26,600.00

26,600.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 7200 บาท ค่าใช้สอย
3600 บาท ค่าวัสดุ 5640 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16440 บาท

16,440.00

0.00

16,440.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 36000 บาท ค่าใช้สอย
34000 บาท ค่าวัสดุ 40000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110000 บาท

110,000.00

0.00

0.00

110,000.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)

103210080552 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดกิจกรรม STEM สู่ครู
บุคลากรการศึกษา และนักศึกษาครู
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
103210080652 6. การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา”
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14400 บาท ค่าใช้สอย
4800 บาท ค่าวัสดุ 13160 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32360 บาท

32,360.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 67200 บาท ค่าใช้สอย
23800 บาท ค่าวัสดุ 84000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175000 บาท

175,000.00

87,500.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม 375,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
(ม.ค.62-มี.ค.62) (เม.ย.62-มิ.ย.62)
0.00
0.00

87,500.00

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

32,360.00

0.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความตระหนักด้านการสอนด้วยกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาแก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ STEM แก่ ครู นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยภาพยนตร์วิทยาศาตร์
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดตั้งเครือข่ายทูตสะเต็มเพื่อประโยชน์ดา้ นการ
สอน STEM
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแนวคิดกิจกรรม STEM สู่ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดกิจกรรม STEM สู่ครู บุคลากรการศึกษา
และนักศึกษาครู
6. การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน

20.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

80.00
500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

80.00
0.00

0.00
30.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

80.00
0.00

0.00
200.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

ร้อยละ
ครั้ง

0.00
0.00

0.00
0.00

80.00
0.00

0.00
3.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน
ร้อยละ

0.00
35.00
80.00

0.00
35.00
80.00

0.00
0.00
0.00

80.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจานวนน้อยกว่าเป้าหมาย
สื่อที่ได้ไม่มีมาตรฐาน
ทูตสะเต็มไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ง่ายและน่าสนใจ

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
ประชาสัมพันธ์ประโยชน์หลังการเข้าร่วมโครงการ
จัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒให้คาแนะนาเพื่อแก้ไขสื่อก่อนนาไปใช้
คัดกรองทูตสะเต็มที่สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและให้คาแนะนาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดสู่เชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วม
แบบฝังตัวกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย ตาบลคลองจิก
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสโครงการ 6208000066
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 62105 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP
ผลผลิต/โครงการ ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการผลิต
ผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารต่าง ๆ จากเห็ ดจานวนหนึ่ง ซึ่งยังมีไม่ห ลากหลายมากนัก รวมทั้ งมีการจัดจาหน่ายในวง
ค่อนข้างจากัด ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลคลองจิกมีความต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ด และพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนาตาหรับอาหารจากเห็ดที่มีคุณภาพสูง และมีประโยชน์
เชิงสุขภาพจึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของกลุ่ ม การให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน
ท้องถิ่นถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของในหลวง
รัชกาลที่ 9 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพรนครศรีอยุธยา จึงเล็งเห็นความสาคัญที่จะดาเนินการช่วยเหลือ และให้คาแนะนาการพัฒนา และผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลคลองจิก โดยเน้นด้านมาตรฐานต่าง ๆ ทั้ง ด้าน
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ปริมาณ และคุณภาพ ให้ความรู้ และแนวทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขลักษณะ และมาตรฐานในการผลิตอาหาร
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และผลักดันให้ทางกลุ่มมีผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน สินค้าที่ผลิตออกมาเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบต่อ
การเพิ่มรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้นาชุมชน กลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ เพื่อนาองค์ความรู้มาใช้ประยุกต์ใช้กับโครงการ
2) เพื่อศึกษา และพัฒนาสูตรอาหารจากเห็ด 5 ตาหรับ โดยการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
3) เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด โดยการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
4) เพื่อศึกษา และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด โดยการมีส่วน
ร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
5) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดตามหลักการผลิตที่ดี (GMP) เพื่อขอรับการรับรองคุณภาพ
อาหาร
6) เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สาหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด
บ้านคลองทราย
7) เพื่อให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการสู่สังคม และชุมชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
นาองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจากโครงการไปต่อยอด และประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. กลุ่มเป้าหมาย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอปางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดาเนินงาน
1) ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้นาชุมชน กลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ เพื่อนาองค์ความรู้มาใช้ประยุกต์ใช้กับโครงการ
2) ศึกษา และพัฒนาสูตรอาหารจากเห็ด 5 ตาหรับ โดยการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะ
เห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
3) ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด โดยการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะ
เห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
4) ศึกษา และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด โดยการมีส่วนร่วม
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
5) ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดตามหลักการผลิตที่ดี (GMP) เพื่อขอรับการรับรองคุณภาพ
อาหาร
6) การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สาหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด
บ้านคลองทราย
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7) ประชุม ประเมินผล และถอดบทเรียนจากโครงการโดยการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะ
เห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
8) การเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการสู่สังคม และชุมชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาองค์
ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจากโครงการไปต่อยอด และประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 718,700.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
2. ได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด
3. ได้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับไม่น้อยกว่า
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านทักษะในการแปรรูปผลิตอาหารจากเห็ดไม่น้อย
กว่า
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านทักษะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ระยะเวลาโครงการในการดาเนินโครงการ
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
ตาหรับ
รูปแบบ

30
5
5

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ

85

เดือน

12

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

103205040152 1. ประชุม และวางแผนการดาเนินโครงการโดยการมี ใช้สอย,วัสดุ
34,500.00
ส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปร
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
รูปเห็ดบ้านคลองทราย
- ค่าเช่ารถตู้ 9 ที่นั่ง × 5 วัน × 1,800 บาท
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 30 ชุด × 2 มื้อ × 5
ระยะเวลาดาเนินการ
วัน × 40 บาท
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 ชุด × 1 มื้อ × 5 วัน × 50
บาท
สถานที่ดาเนินการ
ค่าวัสดุ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้าน - กระดาษ A4 จานวน 2 รีม × 100 บาท
คลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอปางปะอิน จังหวัด - กระดาษบอร์ด จานวน 50 แผ่น × 20 บาท
พระนครศรีอยุธยา
- ปากกาเขียนกระดาษ จานวน 30 แท่ง × 10 บาท
- ดินสอสี จานวน 10 กล่อง × 40 บาท
- ถุงผ้า จานวน 100 ถุง × 50 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34500 บาท
103205040252 2. ดาเนินการตามแผนของโครงการ ศึกษา และ
ใช้สอย,วัสดุ
293,600.00
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด 5 ตาหรับ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าเช่ารถตู้ 9 ที่นั่ง × 6 วัน × 1,800 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าวัสดุ
1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
- เห็ด จานวน 1,000 กิโลกรัม × 50 บาท
- ถั่วเหลืองโปรตีนสูง จานวน 200 กิโลกรัม × 100 บาท
สถานที่ดาเนินการ
- งาดา จานวน 100 กิโลกรัม × 150 บาท
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้าน - งาขาว จานวน 150 กิโลกรัม × 200 บาท
คลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอปางปะอิน จังหวัด - ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จานวน 100 กิโลกรัม × 80 บาท
พระนครศรีอยุธยา
- ปลาแห้ง จานวน 50 กิโลกรัม × 300 บาท
- ถุงพลาสติก จานวน 50 ห่อ × 60 บาท
- แป้งสาลี จานวน 30 กิโลกรัม × 50 บาท
- พริกขีห้ นูสด จานวน 10 กิโลกรัม × 100 บาท
- กระเทียม จานวน 50 กิโลกรัม × 100 บาท
- น้ามันพืช จานวน 10 กล่อง (กล่องละ 12 ขวด) × 600
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ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

34,500.00

0.00

0.00

0.00

203,200.00

90,400.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103205040352 3. ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด
โดยการมีสว่ นร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด
และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้าน
คลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอปางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
บาท
- แป้งทอดกรอบ จานวน 30 กิโลกรัม × 100 บาท
- ผงปรุงรส จานวน 10 กิโลกรัม × 200 บาท
- ผงเพรก จานวน 5 กิโลกรัม × 500 บาท
- อาหารเลี้ยงเชื้อ MRS จานวน 10 ขวด × 2,500 บาท
- สาร DPPH จานวน 2 ขวด × 5,000 บาท
- เมทานอล จานวน 5 ขวด × 2,000 บาท
- เอทานอล จานวน 5 ขวด × 1,000 บาท
- สารตรวจวิเคราะห์ Phenolic acid จานวน 2 ขวด ×
2,500 บาท
- ค่าชุดสารเคมีตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 5 ตาหรับ × 10,000 บาท
- ค่าขวดทนร้อนสาหรับงานวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา
จานวน 50 ชุด × 300 บาท
- เครื่องแก้วสาหรับงานวิเคราะห์ดา้ นเคมีจานวน 50 ชุด ×
400 บาท
- น้าตาลทรายขาวจานวน 32 กิโลกรัม × 25 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 293600 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
- อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA จานวน 10 ขวด × 2,500 บาท
- อาหารเลี้ยงเชื้อ PCA จานวน 10 ขวด × 2,500 บาท
- อาหารเลี้ยงเชื้อ MacKonkey Agar จานวน 10 ขวด ×
2,500 บาท
- อาหารเลี้ยงเชื้อ Peptone water 5 ขวด × 2,000 บาท
- จานเพาะเลี้ยงเชื้อปลอดเชื้อจานวน 20 กล่อง × 2,500
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 145000 บาท
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จานวนเงิน

145,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

145,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103205040452 4. ศึกษา และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสือ่
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด โดยการมี
ส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปร
รูปเห็ดบ้านคลองทราย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
- ค่าชุดวัสดุสาหรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ จานวน 5 ชุด × 20,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

100,000.00

0.00

75,000.00

25,000.00

0.00

48,500.00

0.00

0.00

48,500.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้าน
คลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอปางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
103205040552 5. ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดตามหลักการ
ผลิตที่ดี (GMP) เพือ่ ขอรับการรับรองคุณภาพอาหาร
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้าน
คลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอปางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จานวน 1 คน × 30
ชั่วโมง (5 วัน) × 600 บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าเช่ารถตู้ 9 ที่นั่ง × 5 วัน × 1,800 บาท
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 30 ชุด × 2 มื้อ × 5
วัน × 40 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 ชุด × 1 มื้อ × 5 วัน × 50
บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสารจานวน 5,000 แผ่น × 0.40 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48500 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103205040652 6. การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
สาหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด
บ้านคลองทราย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้าน
คลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอปางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103205040752 7. ประชุม ประเมินผล และถอดบทเรียนจาก
โครงการโดยการมีสว่ นร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้าน
คลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอปางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จานวน 1 คน × 30
ชั่วโมง (5 วัน) × 600 บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าเช่ารถตู้ 9 ที่นั่ง × 5 วัน × 1,800 บาท
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 30 ชุด × 2 มื้อ × 5
วัน × 40 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 ชุด × 1 มื้อ × 5 วัน × 50
บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสารจานวน 2,500 แผ่น × 0.40 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47500 บาท

47,500.00

0.00

0.00

47,500.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าเช่ารถตู้ 9 ที่นั่ง × 3 วัน × 1,800 บาท
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 30 ชุด × 2 มื้อ × 3
วัน × 40 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 ชุด × 1 มื้อ × 3 วัน × 50
บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสารจานวน 5,000 แผ่น × 0.40 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19100 บาท

19,100.00

0.00

0.00

19,100.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103205040852 8. การเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการสู่สังคม และ
ชุมชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกีย่ วข้องเพื่อนาองค์ความรู้
ที่ได้ทั้งหมดจากโครงการไปประยุกต์ใช้
ระยะเวลาดาเนินการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้าน
คลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอปางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สถานที่ดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2562

จานวนเงิน

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าเช่ารถตู้ 9 ที่นั่ง × 5 วัน × 1,800 บาท
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 30 ชุด × 2 มื้อ × 5
วัน × 40 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 ชุด × 1 มื้อ × 5 วัน × 50
บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสารจานวน 5,000 แผ่น × 0.40 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30500 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

30,500.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

30,500.00

รวม 718,700.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ดร.พิทยา ใจคา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ประชุม และวางแผนการดาเนินโครงการโดยการมีส่วนร่วมของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
2. ดาเนินการตามแผนของโครงการ ศึกษา และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
อาหารจากเห็ด 5 ตาหรับ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตาหรับอาหาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีการนาไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
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หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

3.00

2.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรมย่อย
3. ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด โดยการมีสว่ น
ร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
4. ศึกษา และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสือ่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
อาหารจากเห็ด โดยการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด
และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
5. ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดตามหลักการผลิตที่ดี (GMP)
เพื่อขอรับการรับรองคุณภาพอาหาร

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทราบอายุการเก็บรักษาตาหรับอาหาร

รายการ

0.00

5.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีการนาไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บรรจุภัณฑ์ และสือ่ ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

รายการ

0.00

0.00

5.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีการนาไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
6. การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สาหรับวิสาหกิจชุมชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
7. ประชุม ประเมินผล และถอดบทเรียนจากโครงการโดยการมีส่วน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
8. การเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการสู่สังคม และชุมชน ตลอดจนผู้ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจากโครงการไป
ประยุกต์ใช้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
วิสาหกิจกลุ่มแปรรูปเห็ดไม่กล้ายอมรับแนวคิดใหม่ในการแปรรูปตาหรับ
อาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ด และแนวคิดการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ
ส่งเสริมการตลาด

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
ให้ความรู้เกี่ยว และความเข้าใจกับการการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ด รวมทั้งฝังตัวอยู่กบั ชุมชน
เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และไว้ใจซึ่งกันและกัน ซึง่ จะนาไปสู่การยกระดับอาชีพ และรายได้ของกลุ่ม
อย่างยั่งยืน
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และหลักการเศรษฐนิเวศเพื่อ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อย่างยั่งยืน รหัสโครงการ 6208000067
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62105 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การพึ่งตนเองได้อย่างยืนของชุมฐานรากภายใต้สภาพแวดล้อมของสังคมสมัยใหม่ต้องอาศัยการสร้าง
ความสมดุลระหว่างความสาเร็จทางเศรษฐกิจ (economic success) และความสาเร็จทางนิเวศ (Ecological
success) เพื่อให้ ความส าเร็จ ของผู้ คนรุ่ น ปั จจุบั นไม่เป็น การลดทอนโอกาสของผู้ คนรุ่ นถัดไป เช่น การผั น
ทรัพยากรธรรมชาติไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต้องไม่ก่อให้เกิดความร่อยหรอจนเกิดภาวะขาดแคลนสาหรับ
ผู้คนรุ่นถัดไป และในขณะเดียวกันการแปรรูปทรัพยากรเพื่อสร้างมูลค่าดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดผลพวง (อาทิ
มลภาวะ และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ) จนกลายเป็นการขัดขวางการดารงชีวิตอันปกติสุขของคนรุ่นถัดไปด้วย
ประเด็นนี้ถือเป็นแก่นสารสาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) และเป็นประเด็น
สาคัญที่องค์กรต่างๆ ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพั ฒนาชุมชนฐานรากต้องคานึงถึงเสมอในปัจจุบัน ประเทศไทย
ได้นาแนวคิด “หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ OTOP มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนฐาน
ราก และพบว่ามีชุมชนจานวนมากที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนจนประสบความสาเร็จ กลายเป็นแรง
กระตุ้นให้เกิดขยายตัวของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในระยะที่ผ่านมา โครงการ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือแม้กระทั่งการโครงการพัฒนาชุมชนฐานรากอื่นๆ ยังไม่มีการนาแนวคิดด้านความ
ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้เท่าที่ควร ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใน
ฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จึงมีแนวคิดที่จะนานวัตกรรม กระบวนการ และวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาอย่างยั่งยืนและ
แนวคิ ด การพั ฒ นชุ ม ชนเชิ งเศรษฐนิ เวศ (Eco-efficient community) มาประยุ กต์ ใช้ในการพั ฒ นาชุ ม ชน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ การดาเนินการตามข้อเสนอโครงการ
นี้มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การ โดยน้ อ มน าหลั ก การทรงงานแนวคิ ด ทฤษฎี ใหม่ และหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิ พ ลอดุล ยเดช พระราโชบายสมเด็ จพระเจ้าอยู่ หั ว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เป็นหลักในการปฏิบัติงาน
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่มีศักยภาพทั้งทางเศรษฐกิจ (economic efficient) และ
ศักยภาพทั้งทางนิเวศ (ecological efficient)
2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสายธารการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนบนแนวทฤษฎีเศรษฐนิเวศในชุมชน
เป้าหมาย
3) เพื่อสร้างต้นแบบชุมชนยั่งยืนตามแนวทฤษฎีเชิ งเศรษฐนิเวศที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา
5. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 1 พื้นที่
6. วิธีการดาเนินงาน
1) การสารวจต้นทุนธรรมชาติ ความเพียงพอของทรัพยากร ประชากรศาสตร์ และฐานความรู้เดิมของ
ชุมชนเพื่อเป็นฐานข้อมูลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หลักของชุมชน
2) การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ วางแบบจาลองห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของระบบการผลิตที่เป็น
ไปได้
3) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (Product realization)
4) การติดตามผลเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้มาตรฐานระดับชุมชน/ประเทศ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 646,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผูแ้ ทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพการกระจายสินค้าสูง
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจต่อรายได้ที่เกิดจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. จานวน คุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือที่เกี่ยวข้อง
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานและกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ราย

5

ร้อยละ
มาตรฐาน

70
1

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103205050152 1. การสารวจศักยภาพของชุมชน 1.1 การสารวจต้นทุน
ธรรมชาติ ความเพียงพอของทรัพยากร ประชากรศาสตร์
และฐานความรู้เดิมของชุมชนเพื่อเป็นฐานข้อมูลของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หลักของชุมชนเป้าหมาย

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างสารวจต้นทุนธรรมชาติ ความเพียงพอของทรัพยากร
ประชากรศาสตร์ และฐานความรู้เดิมของชุมชน เป็นเงิน
20,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
- ค่าอาหารว่างในการจัดเวทีประชุม 2 ครั้งๆละ 50 คนๆละ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
2 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวันในการจัดเวทีประชุม 2 ครั้งๆละ 50
สถานที่ดาเนินการ
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา,ต.พยอม อ.วัง - ค่าเช่ารถตู้ 2 ครั้งๆละ 2 คันๆละ 2,250 บาท เป็นเงิน
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา,ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
9,000 บาท
พระนครศรีอยุธยา,ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง,ต. -ค่าเช่าสถานที่
เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
2 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 8,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท
103205050252 2. การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ แบบจาลองห่วงโซ่อุปทาน ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
และโลจิสติกส์ของระบบการผลิตที่เป็นไปได้ 2.1 การสร้าง
รายละเอียด : ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน 20,000
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 2.2 แบบจาลองห่วงโซ่อุปทานและโลจิ บาท
สติกส์ของระบบการผลิตที่เป็นไปได้ 2.3 นาเสนอผลิต
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน120 ชั่วโมง 72,000 บาท
ต้นแบบผลิตภัณฑ์และแบบจาลองห่วงโซ่อุปทานและโลจิ ค่าใช้สอย
สติกส์ของระบบกา
- ค่าอาหารว่างในการจัดอบรม 5 ครั้งๆละ 30 คนๆละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
- ค่าอาหารกลางวันในการจัดอบรม 5 ครั้งๆละ 30 คนๆละ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
1 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ 5 ครั้งๆละ 2 คันๆละ 2,250 บาท เป็นเงิน
สถานที่ดาเนินการ
22,500 บาท
ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา,ต.พยอม อ.วัง -ค่าเช่าสถานที่
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา,ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
5 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

175,000.00

0.00

175,000.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
พระนครศรีอยุธยา,ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง,ต.
เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง

103205050352 3. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (Product realization) และ
การวางกลยุทธ์สู่ตลาด 3.1 จัดตั้งกลุ่ม 3.2 ดาเนินการ
ผลิต
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา,ต.พยอม อ.วัง
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา,ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา,ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง,ต.
เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
103205050452 4. การติดตามผลเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 4.1 จัด
ประชุมกลุ่มวิสหกิจเพื่อติดตามผลและประเมิน
ความสาเร็จของโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา,ต.พยอม อ.วัง
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา,ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา,ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง,ต.

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

163,000.00

0.00

-ค่าจ้างทาแบบจาลองห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของระบบ
การผลิต เป็นเงิน 15,000 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 5,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าอาหารว่างในการจัดประชุม 5 ครั้งๆละ
30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวันในการจัดประชุม 5 ครั้งๆละ 30 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ 5 ครั้งๆละ 2 คันๆละ 2,250 บาท เป็นเงิน
22,500 บาท
-ค่าเช่าสถานที่
5 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ 5 ครั้ง เป็นเงิน 200,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 263,000 บาท

263,000.00

0.00

100,000.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างในการจัดเวทีประชุม 5 ครั้งๆละ 30 คนๆละ
2 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวันในการจัดเวทีประชุม 5 ครั้งๆละ 30
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ 5 ครั้งๆละ 2 คันๆละ 2,250 บาท เป็นเงิน
22,500 บาท
-ค่าเช่าสถานที่
5 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน 75,000 บาท

148,000.00

0.00

0.00

589

0.00 148,000.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

-ค่าจ้างจัดทารายงานสรุปโครงการ เป็นเงิน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ 5 ครัง้ เป็นเงิน 5,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148000 บาท
รวม 646,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การสารวจศักยภาพของชุมชน 1.1 การสารวจต้นทุนธรรมชาติ
ความเพียงพอของทรัพยากร ประชากรศาสตร์และฐานความรู้เดิม
ของชุมชนเพื่อเป็นฐานข้อมูลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หลัก
ของชุมชนเป้าหมาย
2. การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ แบบจาลองห่วงโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์ของระบบการผลิตที่เป็นไปได้ 2.1 การสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ 2.2 แบบจาลองห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของระบบ
การผลิตที่เป็นไปได้ 2.3 นาเสนอผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์และ
แบบจาลองห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของระบบกา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สารสนเทศแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพ
ชุมชนเป้าหมาย

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพของข้อมูลสารที่สะท้อนสภาพที่แท้จริงและ
ใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละสมบัติผลิตภัณฑ์ที่สอดล้องกับมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
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กิจกรรมย่อย
3. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (Product realization) และการวาง
กลยุทธ์สู่ตลาด 3.1 จัดตั้งกลุ่ม 3.2 ดาเนินการผลิต
4. การติดตามผลเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 4.1 จัดประชุมกลุ่ม
วิสหกิจเพือ่ ติดตามผลและประเมินความสาเร็จของโครงการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน

20.00

20.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

85.00
0.00

85.00
0.00

0.00
0.00

0.00
20.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์) รหัสโครงการ 6211000011
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62413 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
การจัดการเรียนการสอน (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
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของ
มหาวิทยาลัยคือ
1) สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต
2) สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3) สนับสนุน ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ
4) สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2) เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งให้มีศักยภาพสูงสุด
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดการศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 990,900.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101107030121 1. กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย(ด้านวิทย์)

จานวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด :
1 กิจกรรมไปราชการ 300000
2 ค่าใช้สอยและวัสดุ 690900

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 2651 - ก.ย.2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

990,900.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

297,300.00

297,300.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

198,200.00

198,100.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990900 บาท
รวม 990,900.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการกองกลาง
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย(ด้านวิทย์)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย

หน่วยนับ
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)

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา รหัสโครงการ 6211000012
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62405 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมีบริการไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
นักศึกษา และบางรายการที่มีอยู่ก็ชารุดใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้สภาพการใช้งานมีคุณภาพน้อยลง
ประกอบกับ มีจานวนนั กศึกษาและบุ คลากรต้องใช้บริการทุกวัน มหาวิทยาลัยจึงจาเป็นต้องจัดหาครุภัณ พ์
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา
2) เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ
3) เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุดและจัดหาเพิ่มเติม
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5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 10,205,900.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนรายการครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เชิงเวลา
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

รายการ

5

ร้อยละ
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11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101224040131 1. จัดซื้อตู้น้าดื่ม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตค - 31 ธค 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101224040231 2. จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101224040331 3. จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสาหรับห้องเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์ตู้น้าดื่ม จานวน 20 ตู้@ 26000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 520000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ตู้น้าดื่ม จานวน 20 ตู้ ราคา 26000 จานวน 20 เครื่อง
รวมเป็นเงิน 520,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 520,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ 1,500 ตัว 3600000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600000.00 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เก้าอี้เลคเชอร์ ราคา 2400 จานวน 1500 ตัว รวมเป็น
เงิน 3,600,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 3,600,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุดเครื่องขยายเสียงสาหรับห้องเรียน
จานวน 100 ชุด 921,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 921000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดเครื่องขยายเสียงสาหรับห้องเรียน ราคา 9210
จานวน 100 ชุด รวมเป็นเงิน 921,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 921,000.00 บาท
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ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

520,000.00

0.00

0.00

0.00

3,600,000.00 3,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน
520,000.00

921,000.00

921,000.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101224040431 4. จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 61
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101224040531 5. จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3,840*2,160 พิกเซล ขนาดไม่น้อย
กว่า 65 นิ้ว
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จานวน 16ชุด
168,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 168000.00 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ราคา 10500 จานวน 16 ชุด
รวมเป็นเงิน 168,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 168,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3,840*2,160 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า
65 นิ้ว จานวน 100 เครื่อง 4,996,900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4996900 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

168,000.00

0.00

0.00

0.00

4,996,900.00 4,996,900.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน
168,000.00

รายการครุภัณฑ์
1. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ
3,840*2,160 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว ราคา
49969 จานวน 100 เครื่อง รวมเป็นเงิน 4,996,900.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 4,996,900.00 บาท
รวม 10,205,900.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการกองกลาง
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. จัดซื้อตู้น้าดื่ม
2. จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์
3. จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสาหรับห้องเรียน
4. จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
5. จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3,840*2,160 พิกเซล ขนาดไม่น้อย
กว่า 65 นิ้ว

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนตู้น้าดื่ม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเก้าอี้เลคเชอร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุดเครื่องขยายเสียงสาหรับห้องเรียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)

ตู้
ร้อยละ
ตัว
ร้อยละ

20.00
85.00
1500.00
85.00

0.00
85.00
0.00
85.00

0.00
85.00
0.00
85.00

0.00
85.00
0.00
85.00

ชุด
ร้อยละ
ชุด
ร้อยละ
เครื่อง

100.00
85.00
16.00
85.00
100.00

0.00
85.00
0.00
85.00
0.00

0.00
85.00
0.00
85.00
0.00

0.00
5.00
0.00
85.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา
รายละเอียดรายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ลา
ดับ

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

1

เก้าอี้เลคเชอร์

1,500 ตัว

2,400

2

ชุดเครื่องขยายเสียงสาหรับห้องเรียน

100 ชุด

9,210

3

ตู้น้าดื่ม

20 ตู้

26,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น

รวมเงิน
(บาท)

3,600,000 มาตรฐานฯ
- เก้าอี้เลคเชอร์ ขนาด W59 x D70 x H82 ซม.
- มีพนักพิงและที่นั่งโพลี่หุ้มเบาะ
- มีที่เขียนโฟเมก้า แบบเปิดขึ้นด้านบน
- มีขาเหล็กพ่นเทาหรือดา
- มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
921,000 มาตรฐานฯ
- เครื่องขยายเสียงสาหรับห้องเรียน 100 เครื่อง
- ไมโครโฟนแบบมีสาย ชนิดไดนามิค 100 ตัว
- ตู้ลาโพง ชนิด 2 ทาง 100 ตัว
520,000 มาตรฐานฯ
เครื่องกรองน้าดื่ม ร้อน – เย็น
- มีระบบการกรอง Reverse Osmosis (RO)
- มีวัสดุภายนอก ABC and EGI steel
- มีระบบทาความเย็น by compressorZ1/10HP)
- ใช้ระบบไฟฟ้า AC220V/(50/60)Hz
- ความจุถังน้า ร้อน 4.0 ลิตร/เย็น 5.0 ลิตร
- อุณหภูมิ ร้อน 80-90 องศา/เย็น 4-7 องศา
- ระบบเครื่องทาความร้อน Heating system
- การควบคุมอุณหภูมิ by 2 sensors (Bimetal)
- มีความจุถังเก็บน้าสารอง 20 ลิตร
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ลา
ดับ

จานวน/
หน่วยนับ

รายการ

4

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่

5

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3,840*2,160 พิกเซล
ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว

รวม

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

16 ชุด

10,500

100 เครื่อง

49,969

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
- มีระบบความปลอดภัย ตัดการทางานอัตโนมัติ หากมีน้ารั่วซึมภายใน
168,000 มาตรฐานฯ
- ตู้ลาโพงพร้อมแอมป์ในตัว ขนาด 15 นิ้ว แอมป์ 500วัตต์ พร้อมไมค์ไร้สาย USB SD CARD
มือล้อลากพร้อมมือจับ สะดวกในการเคลื่อนย้าย
- แอมป์กาลังวัตต์ 300 W @ 4 โอมห์
- ไมค์ลอยแบบไร้สาย 2 ไมโครโฟน ย่าน VHF
- มีช่องต่อ USB SD CARD และเล่นเพลง MP3 ได้
- มีช่องสาหรับเสียบไมค์สาย 1 ช่อง Phone Jack (เสียบกีตาร์ 1 ช่อง)
- Power Supply : AC220V/50-60V,DC 12 V Battery

รวมเงิน
(บาท)

4,996,900 มาตรฐานฯ
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 3,840*2,160 พิกเซล
แบบ Smart TV
2) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่า 65 นิ้ว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญาณดิจติ อล (Digital) ในตัว
10,205,900
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) รหัสโครงการ 6211000016
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
การทางาน (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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้มีความสะอาด และประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงเป็ นการ
อานวยความสะดวกแก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นด้วย
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้มีความสะอาด
2) เพื่ออานวยความสะดวกแก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการ
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6. วิธีการดาเนินงาน จ้างเหมาทาความสะอาดอาคาร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 6,173,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จ้างเหมาทาความสะอาดอาคาร
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
เชิงเวลา
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

งาน

1

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101227020121 1. จ้างเหมาทาความสะอาดอาคาร
ระยะเวลาดาเนินการ
1ตค 61-30 กย 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101227020222 2. รายการค่าใช้จา่ ยค่าสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ใช้สอย
รายละเอียด : จ้างเหมาทาความสะอาดอาคาร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1000000 บาท

1,000,000.00 1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : (1) ค่าโทรศัพท์ : 200,000 บาท
(2) ค่านาประปา : 750,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า : 4,222,700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5173000 บาท

5,173,000.00 4,000,000.00 1,173,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม 6,173,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการกองกลาง
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จ้างเหมาทาความสะอาดอาคาร
2. รายการค่าใช้จา่ ยค่าสาธารณูปโภค

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ้างเหมาทาความสะอาดอาคาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ้างเหมาทาความสะอาดอาคาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนรายการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .

งาน
งาน
รายการ
.

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)

1.00
1.00
3.00
0.00

0.00
0.00
3.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ รหัสโครงการ 6211000017
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62402 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ ใช้บริการ จึงจาเป็นต้องมีการ
ปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซมอาคารและจั ด สภาพแวดล้ อ ม พร้อ มใช้ งาน มี ค วามทั น สมั ย และมี พื้ น ที่ ใช้ ส อยให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา ต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ
และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัย ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับการให้บริการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในด้านการให้บริการ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในด้านการให้บริการ
2) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและจัดสภาพแวดล้อมพร้อมใช้งาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) เพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ
6. วิธีการดาเนินงาน จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 91,032,200.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนรายการปรับปรุงซ่อมแซม และก่อสร้างอาคารสถานที่
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เชิงเวลา
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

รายการ

5

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101222010132 1. จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 317 จานวน 1 งาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตค 61 - 30 กย 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
101222010232 2. จ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้า หน้าอาคาร 4
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101222010332 3. จ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้าหน้า อาคาร 1,2
จานวน 1 งาน (กองกลาง)
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101222010432 4. จ้างเหมาปรับปรุงถนนและลานจอดรถรอบอาคาร
100 ปี
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

สิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด : จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 317
จานวน 1 งาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000,000 บาท

15,000,000.00 1,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

สิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด : ปรับปรุงรอบสระน้า หน้าอาคาร 4
จานวน 1 งาน 15,000,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15000000 บาท

15,000,000.00 1,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

สิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด : ปรับปรุงรอบสระน้าหน้า อาคาร
1,2 จานวน 1 งาน 22,000,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22000000 บาท

22,000,000.00 5,500,000.00

5,500,000.00

5,500,000.00

5,500,000.00

516,000.00

344,200.00

0.00

สิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด : ปรับปรุงถนนและลานจอดรถรอบ
อาคาร 100 ปี จานวน 1 งาน 1,032,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1032200 บาท
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1,032,200.00

172,000.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101222010532 5. งานก่อสร้างอาคารอาคารหอประชุม

จานวนเงิน

สิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด : อาคารอาคารหอประชุม 1 หลัง
จานวน 38,000,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38000000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

38,000,000.00 3,800,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม

91,032,200.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการกองกลาง
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 317 จานวน 1 งาน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .

ร้อยละ
.
ร้อยละ

0.00
1.00
0.00
85.00

0.00
0.00
0.00
85.00

0.00
0.00
0.00
85.00

0.00
0.00
0.00
85.00

.

0.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. จ้างเหมาปรับปรุงถนนและลานจอดรถรอบอาคาร 100 ปี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

.
ร้อยละ

0.00
85.00

0.00
85.00

0.00
85.00

0.00
85.00

2. จ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้า หน้าอาคาร 4
3. จ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้าหน้า อาคาร 1,2 จานวน 1
งาน (กองกลาง)
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กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

5. งานก่อสร้างอาคารอาคารหอประชุม

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

.
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
85.00

0.00
85.00

0.00
85.00

0.00
85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
รหัสโครงการ 6211000027
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62H01 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ : ผ.021 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนแก่บุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจา
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6. วิธีการดาเนินงาน จ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 227,440,200.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

531

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

102101010111 1. เงินเดือนข้าราชการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
102101010211 2. ค่าจ้างประจา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
102101010312 3. ค่าจ้างชั่วคราว
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 - กันายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
102101010411 4. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
102101010544 5. เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
เงินเดือน
รายละเอียด : เงินเดือน 57,332,100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,332,100 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

57,332,100.00 14,333,025.00 14,333,025.00 14,333,025.00 14,333,025.00

เงินเดือน
รายละเอียด : ค่าจ้าง 5,193,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,193,500 บาท

5,193,500.00

1,298,375.00

1,298,375.00

1,298,375.00

1,298,375.00

ค่าจ้างชั่วคราว
รายละเอียด : ค่าจ้างชั่วคราว 1,910,300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,910,300 บาท

1,910,300.00

477,575.00

477,575.00

477,575.00

477,575.00

เงินเดือน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 8,460,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,460,200 บาท

8,460,200.00

2,115,050.00

2,115,050.00

2,115,050.00

2,115,050.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินเดือน 138,354,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 138354500 บาท
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138,354,500.00 34,588,600.00 34,588,600.00 34,588,600.00 34,588,700.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
102101010621 6. ค่าเช่าบ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
102101010721 7. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจา
ตาแหน่ง
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
102101010821 8. เงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน
ประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ 2 คนๆ ละ 4,000 บาท (4000*2*12)
96,000 บาท
อาจารย์ชาวต่างชาติ 7 คนๆ ละ 8,000 บาท
(8000*7*12) 672,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 768,000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ
จัดหารถประจาตาแหน่ง
อธิการบดี(1*31800*12) : 381,600 บาท
รองอธิการบดี(5*25400*12) : 1,524,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,905,600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : (1) เงินประจาตาแหน่งประเภท
ผู้บริหารที่มีวาระ
3,501,600 บาท
- เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
ของข้าราชการ 19 อัตรา
1,812,000 บาท
- เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 22 อัตรา
1,689,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ที่มีวาระ
3,315,600 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

768,000.00

192,000.00

192,000.00

192,000.00

192,000.00

1,905,600.00

476,400.00

476,400.00

476,400.00

476,400.00

6,817,200.00

1,704,300.00

1,704,300.00

1,704,300.00

1,704,300.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

- ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ที่มีวาระของข้าราชการ 14 อัตรา
1,476,000 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย 23 อัตรา
1,839,600 บาท
102101010921 9. เงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน
ประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค 61 - 30 ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,817,200 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : (1) เงินประจาตาแหน่งประเภท
ผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
859,200 บาท
- เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
ของข้าราชการ 12 อัตรา
859,200 บาท

1,718,400.00

429,600.00

429,600.00

429,600.00

429,600.00

351,000.00

87,750.00

87,750.00

87,750.00

87,750.00

(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ที่ไม่มีวาระ
859,200 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่
ไม่มีวาระของข้าราชการ 12 อัตรา 859,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,718,400 บาท
102101011021 10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ใช้สอย
รายละเอียด : พนักงานราชการ 288,000 บาท
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ
63,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 351,000 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

102101010544 11. เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทน
อัตราเกษียณปี 61
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
102101010544 12. เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทน
อัตราว่างปี 61
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
102101010544 13. เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย เงินประจา
ตาแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 -ก.ย. 62

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : พนม.ทดแทนอัตราเกษียณปี 61 4
อัตรา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 523600 บาท

523,600.00

0.00

0.00

130,900.00

392,700.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : พนม. ทดแทนอัตราเกษียณปี 61
4 อัตรา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1499400 บาท

1,499,400.00

0.00

0.00

374,850.00

1,124,550.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินประจาตาแหน่งวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2606400 บาท

2,606,400.00

651,600.00

651,600.00

651,600.00

651,600.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม 227,440,200.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เงินเดือนข้าราชการ
2. ค่าจ้างประจา
3. ค่าจ้างชั่วคราว
4. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
5. เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย
6. ค่าเช่าบ้าน
7. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจา
ตาแหน่ง
8. เงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน
ประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
9. เงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน
ประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
11. เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตรา
เกษียณปี 61

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนข้าราชการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนลูกจ้างประจา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากรชาวต่างชาติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนพนักงานราชการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนครบถ้วน
ถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ได้รับค่าเช่าบ้าน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
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ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน
.
คน
.
คน
.
คน
.
คน
คน

101.00
0.00
17.00
0.00
7.00
0.00
32.00
0.00
370.00
370.00

101.00
0.00
17.00
0.00
7.00
0.00
32.00
0.00
370.00
370.00

101.00
0.00
17.00
0.00
7.00
0.00
32.00
0.00
370.00
370.00

101.00
0.00
17.00
0.00
7.00
0.00
32.00
0.00
370.00
370.00

คน
.
คน

9.00
0.00
6.00

9.00
0.00
6.00

9.00
0.00
6.00

9.00
0.00
6.00

.
.

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

.
.

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

.
.
.
คน

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
4.00

0.00
0.00
0.00
4.00

.

0.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

12. เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตรา
ว่างปี 61
13. เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย เงินประจา
ตาแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนพนักงานมหาวิทยาลัย

คน

24.00

24.00

24.00

24.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนพนักงานมหาวิทยาลัย

.
คน

0.00
38.00

0.00
38.00

0.00
38.00

0.00
38.00

.

0.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste community:OWC) รหัสโครงการ 6211000032
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62303 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
KPI402 ค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยลดลง ร้อยละ 10
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลก มีแผนพัฒ นาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เช่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 ในประเด็ น ยุ ธ ศสาตร์ ที่ 4 การเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒ นาอย่างยั่งยืน ประเด็นยุธศสาตร์ที่ 8 การพัฒ นาวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม รวมทั้ง ประเด็นยุธศสาตร์ที่ 9 การพัฒนาภาครัฐ เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งแผนพัฒนาดังที่กล่ าว
มาแล้ วนั้ น ล้วนต้องอาศัยพื้น ฐานของชุมชนที่มีระบบการจัดการสภาพสิ่งแวดล้ อมที่ดีทั้งด้านบุคลากรและ
โครงสร้างพื้นฐาน มีการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมที่มีศักยภาพและเหมาะสม เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดชุมชนและเมืองที่น่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรฐกิจและสังคม

619

4. วัตถุประสงค์
1) แสดงให้เห็นความพร้อมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2) นักเรียนและประชากรในชุมชนมีจิตสานึกที่ดีและเห็นประโยชน์ของการสร้างชุมชนปลอดขยะ
3) พัฒนาระบบการจัดการขยะในชุมชนด้วยหลักการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการพร้อมทั้งใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
4) พัฒนาความรู้ของคนในชุมชนเพื่อการประกอบอาชีพจากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรื่อนและจาก
การเกษตร
5) สร้างชุมชนปลอดขยะที่มีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ให้คงอยู่ได้ด้วยตนเอง
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) นักเรียน ครู
2) ประชากรในตาบลคู้สลอด อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดาเนินงาน
1) ติอต่อประงานงาน หน่วยงานระดับจังหวัด อาเภอ และระดับชุมชน
2) สารวจและวางแผนการเข้าทากิจกรรมร่วมกันระหว่างแต่ละโครงการให้เกิดความสอดคล้องและ
เหมาะสม
3) ดาเนินกิจกรรม
4) ติดตาม ตรวจสอบผล ประเมิน และแก้ไขปัญหา
5) ประเมินผลตามตัวชี้วัดของโครงการและสรุปโครงการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,300,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. การพัฒนานักเรียนและครู
2. การบริหารและจัดการชุมชนให้ปลอดขยะ
3. การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน
5. อานวยการและการบริหารภาพรวม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของประชากรในชุมชน
2. ความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) เบิกจ่าย
2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 62 – มี.ค. 62) เบิกจ่าย
3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 62 – มิ.ย. 62) เบิกจ่าย
4. ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. 62 – ก.ย. 62) เบิกจ่าย
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

2
4
1
2
1

ร้อยละ
ร้อยละ

80
85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

23
35
32
10

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103219060152 1. 1. การบูรณาการการจัดการโรงเรียนสีเขียวร่วมกับ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษคคศ.)
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 2561-กย 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103219060252 2. 2. กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ศูนย์สะเต็มศึกษา มร.อย.)
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค 2561-กย 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103219060352 3. 3. การจัดตั้งและพัฒนาธนาคารขยะที่ยั่งยืน (ควจ./
ควท.)
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 2561 - ก.ย, 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103219060452 4. 4. การแปรรูปขยะจากครัวเรือนเพื่อการสร้างอาชีพ
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ควท.)
ระยะเวลาดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : การพัฒนานักเรียนและครู
1.การบูรณาการการจัดการโรงเรียนสีเขียวร่วมกับการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ-คคศ.)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

100,000.00

50,000.00

25,000.00

25,000.00

0.00

50,000.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : การบริหารและจัดการชุมชนให้ปลอด
ขยะ
3. การจัดตั้งและพัฒนาธนาคารขยะทีย่ งั่ ยืน (ควจ./ควท.)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท

250,000.00

50,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 4. การแปรรูปขยะจากครัวเรือนเพื่อการ
สร้างอาชีพ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ควท.)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

100,000.00

25,000.00

50,000.00

25,000.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (ศูนย์สะเต็มศึกษา มร.อย.)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ต.ค. 2561-ก.ย. 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103219060552 5. 5. การแปรรูปขยะและของเหลือทางการเกษตรเพื่อ
การสร้างมูลค่า (เทคโนโลยีการผลิตพืช/เกษตรศาสตร์ควท.)
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค, 2561 - ก.ย. 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103219060652 6. 6. สวนอร่อยหน้าบ้าน สุขสราญบ้านงามน่ามอง
(เทคโนโลยีการผลิตพืช-ควท.)
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 2561-ก.ย. 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103219060752 7. 7. การวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม (PAR) เพือ่
การสร้างแรงจูงใจและแนวปฏิบัติสาหรับการพัฒนา
ชุมชนปลอดขยะทีย่ ั่งยืน
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 2561-ก,ย. 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 5. การแปรรูปขยะและของเหลือทาง
การเกษตรเพื่อการสร้างมูลค่า (เทคโนโลยีการผลิตพืช/
เกษตรศาสตร์-ควท.)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

100,000.00

50,000.00

25,000.00

25,000.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 6. สวนอร่อยหน้าบ้าน สุขสราญบ้านงาม
น่ามอง (เทคโนโลยีการผลิตพืช-ควท.)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ
เพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
7. การวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม (PAR) เพื่อการ
สร้างแรงจูงใจและแนวปฏิบัติสาหรับการพัฒนาชุมชน
ปลอดขยะทีย่ ั่งยืน
(พัฒนาชุมชน-คมศ.)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

300,000.00

50,000.00

50,000.00

150,000.00

50,000.00
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103219060852 8. 8. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการขยะในชุมชนยุค 4.0
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 2561- ก.ย. 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103219060952 9. 9. อุปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับการกาจัดขยะ
ในคลอง/แม่น้า (วิศวกรรมไฟฟ้า-ควท)
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 2561- ก.ย. 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103219061052 10. 10. การสารวจ ติดตามผล ประเมินผลโครงการโดย
ภาพรวม-(กรรมการและเลขา)
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 2561- ก.ย. 2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : เทคโนโลยีเพือ่ ส่งเสริมการจัดการขยะใน
ชุมชน
8. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการขยะในชุมชนยุค 4.0
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีการจัดการ-ควท.)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

200,000.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 9. อุปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับ
การกาจัดขยะในคลอง/แม่น้า (วิศวกรรมไฟฟ้า-ควท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

50,000.00

10,000.00

20,000.00

10,000.00

10,000.00

ใช้สอย
รายละเอียด : อานวยการและการบริหารภาพรวม
10. การสารวจ ติดตามผล ประเมินผลโครงการโดย
ภาพรวม-(กรรมการและเลขา)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม 1,300,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ กองกลาง
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การบูรณาการการจัดการโรงเรียนสีเขียวร่วมกับการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ-คคศ.)
2. กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ศูนย์สะเต็ม
ศึกษา มร.อย.)
3. การจัดตั้งและพัฒนาธนาคารขยะทีย่ งั่ ยืน (ควจ./ควท.)
4.การแปรรูปขยะจากครัวเรือนเพื่อการสร้างอาชีพ (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม-ควท.)
5. การแปรรูปขยะและของเหลือทางการเกษตรเพื่อการสร้างมูลค่า
(เทคโนโลยีการผลิตพืช/เกษตรศาสตร์-ควท.)
6. สวนอร่อยหน้าบ้าน สุขสราญบ้านงามน่ามอง (เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช-ควท.)
7. การวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม (PAR) เพื่อการสร้าง
แรงจูงใจและแนวปฏิบัติสาหรับการพัฒนาชุมชนปลอดขยะที่ยั่งยืน
8. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการขยะในชุมชนยุค 4.0
9. อุปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับการกาจัดขยะในคลอง/
แม่น้า (วิศวกรรมไฟฟ้า-ควท)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนานักเรียนและครู

กิจกรรม

1.00

2.00

3.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนานักเรียนและครู

ร้อยละ
กิจกรรม

85.00
1.00

85.00
2.00

85.00
3.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบริหารและจัดการชุมชนให้ปลอดขยะ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชากรในชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบริหารและจัดการชุมชนให้ปลอดขยะ

ร้อยละ
กิจกรรม
ร้อยละ
กิจกรรม

85.00
1.00
80.00
1.00

85.00
2.00
80.00
2.00

85.00
3.00
80.00
3.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชากรในชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบริหารและจัดการชุมชนให้ปลอดขยะ

ร้อยละ
กิจกรรม

80.00
1.00

80.00
2.00

80.00
2.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชากรในชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบริหารและจัดการชุมชนให้ปลอดขยะ

ร้อยละ
กิจกรรม

80.00
1.00

80.00
2.00

80.00
3.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชากรในชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของ
ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชากรในชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน

ร้อยละ
กิจกรรม

80.00
1.00

80.00
2.00

80.00
3.00

0.00
4.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

กิจกรรม
ร้อยละ
กิจกรรม

1.00
80.00
1.00

2.00
80.00
2.00

3.00
80.00
3.00

0.00
0.00
4.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชากรในชุมชน

กิจกรรม

80.00

80.00

80.00

80.00
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กิจกรรมย่อย
10. การสารวจ ติดตามผล ประเมินผลโครงการโดยภาพรวม(กรรมการและเลขา)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อานวยการและการบริหารภาพรวม

กิจกรรม

1.00

2.00

3.00

4.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบโครงการย่อย

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ
การแก้ปัญหาไม่ครอบคลุมทุกมิติ
การแก้ปัญหาไม่เป็นไปตามหลักทางวิชาการ

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
- คัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อม มีความเข้มแข็ง
-สร้างความเข้าใจกับผู้นาชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อให้เห็นความต้องการ และการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างแท้จริง
- บูรณาการแก้ปัญหาในชุมชนจากหลายศาสตร์
- ให้สาขาที่มีความรู้ตรงศาสตร์เข้าร่วมแก้ปัญหา

625

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนและบริเวณรอบโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Univesity) รหัสโครงการ 6211000033
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62104 โครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI102 มีระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (1 ระบบ)
KPI103 จานวนโครงการบริการวิชาการฯ (ไม่น้อยกว่า 14 โครงการ
KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0102, 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ค วามโดดเด่ น ในต าแหน่ ง ที่ัง
ต้ เป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวทีังอยู
่ต้ ่ในเมืองมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความหลากหลายใน
ด้านของศิลปะวัฒนธรรมและมีสภาพสังคมที่มีความหลากหลายของประชากร ปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนาทั่ว
โลกพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย วโดยใช้ เกณฑ์ ม าตรฐาน UI Green Metric World University
Ranking ถือเป็นมาตราฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้านในสัดส่วนที่แตกต่าง
กัน ดังนี้ 1. ทีังและโครงสร้
่ต้
างพื้นฐาน ร้อยละ 152. กาดรจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
ภูมิอากาศ ร้อยละ 213. การจัดการของเสีย ร้อยละ 184.
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4. วัตถุประสงค์
1) แสดงให้เห็นความพร้อม ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
2) สร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้ของนักศึกษา และอาจารย์ในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
3) ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสถาพสมบูรณ์
4) พัฒนาบุคลากรผู้นาให้มีความเข้าใจ มีแนวคิดทันสมัย สามารถพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวได้อย่าง
เหมาะสม
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน UI Green Metric
World University Ranking
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 700,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. การเสริมสร้างภาพลักษณ์บริเวณภายในมหาวิทยาลัยสีเขียว
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบรรยากาศการจัดการศึกษา
เชิงเวลา
1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

แห่ง

2

ร้อยละ

80

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103204010152 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนและบริเวณรอบ
โบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสูก่ ารเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Univesity)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : จ้างเหมาบริการ 700,000 บาท
1. ปรับภูมิทัศน์อาคารสวนหลวงค้างคาว ค่าใช้สอยจ้างเหมา
บริการปรับพื้นที่ ปลูกหญ้าและต้นไม้
2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองข้างวัดบรมพุทธาราม ค่าใช้
สอยจ้างเหมาบริการ ขุดลอกคูคลอง ตกแต่งต้นไม้ ปรับพื้นผิว
บริเวณข้างเคียง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท
รวม

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

700,000.00

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

700,000.00

0.00

700,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการกองกลาง
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนและบริเวณรอบโบราณสถานภายใน
มหาวิทยาลัยเพือ่ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Univesity)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี
ต่อสภาวะแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

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)

ครั้ง

0.00

0.00

3.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา รหัสโครงการ 6212000003
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI317 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา เป็ น สิ่ งส าคั ญ และจาเป็ น ที่ มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งด าเนิ น การอย่ าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจ เชื่อมั่น ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยระบบการประกั นคุณภาพการศึกษามีระบบ
สาคัญ คือ 1) ระบบการควบคุมคณภาพการศึกษา 2) การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 3) ระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้ง 3 ระบบสามารถสร้างความมั่นใจ เชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ให้ เกิ ด ขึ้ น ได้ ซึ่ ง ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าวได้มีความร่วมมือในการบูรณา
การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาไม่ทับซ้อนกัน และเป็นไปใน
ทิศทางและมารตรฐานเดียวกัน
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ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดทักษะในการทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง 3 ระดั บ คื อ 1.ระดั บ หลั ก สู ต ร 2.ระดั บ คณะ ส านั ก /สถาบั น 3.ระดั บ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสรุปจากผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2560 พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จัดทารายงานการประเมินตนเองยังไม่ครอบคลุม และไม่ครบถ้วน งานประกันคุณภาพ จึ งได้วางแผนพัฒนา
ระบบในการอบรมให้ความรู้อาจารย์ และบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย
วางแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
รวมถึงการทบทวนตัวบ่งชี้ระดับสานัก/สถาบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ซึ่งบุคลากรจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ของ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะ ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเพิ่มทักษะ ให้กับผู้ทาหน้าที่
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2) เพื่อเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถานศึกษา
3) เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 3 ระดับ
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) ผู้บริหาร
2) อาจารย์
3) เจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
6. วิธีการดาเนินงาน
1) จัดซื้อวัสดุสานักงานให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน
2) จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม
3) เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,500,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. จานวนการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
3. จานวนกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพ
การศึกษามากขึ้น
2. คณะ สานัก สถาบัน มีสว่ นร่วมในการสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร สามารถเป็นผู้ประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร
เชิงเวลา
1. การบริหารงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
2. การบริหารงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
3. การบริหารงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
4. การบริหารงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
ครั้ง
กิจกรรม

300
2
8

ร้อยละ

80

หน่วยงาน

8

ร้อยละ

40

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

5
21
56
18

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101210030152 1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.61-ก.ย.62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายงานประกันคุณภาพ
101210030252 2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.61-ก.ย.62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101210030352 3. กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานใน
สถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.61-ก.ย.62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101210030452 4. กิจกรรมที่ 4 ทบทวนตัวบ่งชี้ระดับสานัก/สถาบัน
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.61- ก.ย.62

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

0.00 100,000.00

200,000.00

50,000.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าอาหาร 150*700=10500
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150*50 = 7500
ค่าเช่าเหมารถโดยสาน 20*4500 =90000
ค่าที่พัก 150*900 =135000
ค่าวัสดุสานักงาน = 12500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350000 บาท

350,000.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าอาหาร =49000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม = 10000
ค่าเช่าเหมารถตู้โดยสาร =20000
ค่าที่พัก =32000
ค่าวัสดุสานักงาน =9000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120000 บาท

120,000.00

1,300.00

1,300.00

116,100.00

1,300.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1200*7 = 8400
ค่าอาหาร 70*150= 10500
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70*(35*2)=4900
ค่าวัสดุสานักงาน =16,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40000 บาท

40,000.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1200*8 = 9600
ค่าอาหาร 60*150 = 9000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60*(35*2) = 4500
ค่าถ่ายเอกสาร =5000

40,000.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101210030552 5. กิจกรรมที่ 5 งานบริหารจัดการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.61-ต.ค.62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101210030652 6. กิจกรรมที่ 6 พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ย.61-ต.ค.62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

101210030752 7. ติดตาม ส่งเสริมการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สาหรับคณะ 4 คณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.61-ก.ย.62

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ค่าวัสดุสานักงาน = 11900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ =30000
ค่าจ้างเหมาบริการ =40000
ค่าเช่าเหมารถโดยสาร =25000
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ =40000
ค่าลงทะเบียน =40000
ค่าวัสดุสานักงาน =50000
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ =5000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1200*(8*3)=28800
ค่าอาหาร =30000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม =10500
ค่าเช่าเหมารถโดยสาร =9000
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ =36000
ค่าลงทะเบียน =24700
ค่าวัสดุสานักงาน =60000
ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ =60000
ค่ากระดาษเอสี่ =42000
ค่าถ่ายเอกสาร =39000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 340000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย =60000
ค่าวัสดุสานักงาน =170000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230000 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

230,000.00

40,000.00

70,000.00

80,000.00

40,000.00

340,000.00

40,000.00

80,000.00

180,000.00

40,000.00

230,000.00

0.00

60,000.00

150,000.00

20,000.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101210030852 8. กิจกรรมที่ 8 ติดตาม ส่งเสริมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน สาหรับ
สานัก/สถาบัน

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย =30000
ค่าวัสดุสานักงาน = 120000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150000 บาท

จานวนเงิน

150,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.61-ก.ย.62
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม 1,500,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล
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ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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

75,000.00

0.00

75,000.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา

2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานในสถาบันมีการ
ดาเนินการจัดการความรู้

4. กิจกรรมที่ 4 ทบทวนตัวบ่งชี้ระดับสานัก/สถาบัน
5. กิจกรรมที่ 5 งานบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษา
6. กิจกรรมที่ 6 พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
7. ติดตาม ส่งเสริมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สาหรับ
คณะ 4 คณะ

8. กิจกรรมที่ 8 ติดตาม ส่งเสริมการดาเนินงานประกันคุณภาพ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

1.00

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

คน

60.00

60.00

60.00

60.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มีความรู้
ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษามากขั้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะ สานัก สถาบัน มีส่วนร่วมในการ
สร้างแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ที่เข้าร่วม
อบรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวัสดุสานักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุเพียงพอต่อการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มีความรู้
ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณะมีวัสดุสานักงานเพียงพอต่อการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวัสดุสานักงานเพียงพอต่อการ

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

คน
ร้อยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

60.00
80.00

0.00
0.00

รายการ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

10.00
80.00
50.00
80.00

20.00
80.00
60.00
80.00

30.00
80.00
70.00
80.00

20.00
80.00
80.00
80.00

ร้อยละ

0.00

30.00

50.00

20.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ร้อยละ

0.00

0.00

50.00

50.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานเครือข่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้ดา้ นงานประกัน
คุณภาพเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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กิจกรรมย่อย
การศึกษาของหน่วยงาน สาหรับ สานัก/สถาบัน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยนับ

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

80.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
ไม่มี

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
ไม่มี

636

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน
รหัสโครงการ 6212000009
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
การทางาน (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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดทาแผนการจัดทางบประมาณ การติดตามและประเมินผล การ
รายงานผลการดาเนินงานต่างๆ การจัดทาสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และ
การดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งจะนางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาสนับสนุนงานต่างๆ ภายในกองนโยบายและแผน โดยจะ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่มีความบกพร่องในปีที่ผ่านมานั้น
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4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กองนโยบายและแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรกองนโยบายและแผน
6. วิธีการดาเนินงาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/การจัดหาอุปกรณ์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 387,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรมที่จัด
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

3

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก
101227030121

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562

101227030221

สถานที่ดาเนินการ
กองนโยบายและแผน
2. จัดทารายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2

101227030321

สถานที่ดาเนินการ
กองนโยบายและแผน
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 234700 บาท

234,700.00 234,700.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเอกสารรายงานประจาปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

100,000.00

52,800.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร เป็นเงิน 6,000 บาท
2. ค่าอาหาร เป็นเงิน 28,000 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 9,800 บาท
4. ค่ากระเป๋าเอกสาร เป็นเงิน 3,500 บาท
5. ค่าวัสดุฝึกอบรม เป็นเงิน 5,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,800 บาท

รวม 387,500.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวเพลินตา โมสกุล

639

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

52,800.00

0.00

0.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ
2. จัดทารายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวัสดุในการจัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเล่มรายงาน
ประจาปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมการ
ประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาแผนฯ

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ชึ้น
ร้อยละ
ชึ้น

12.00
85.00
0.00

0.00
0.00
500.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
70.00

0.00
0.00

0.00
0.00

งาน

0.00

1.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานกองบริการการศึกษา รหัสโครงการ 6213000001
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI319 จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม),
KPI322 จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1
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
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่อยู่เสมอ ไม่ว่า
วิทยากรและหน้าที่ความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปอย่างไร รวมถึงการได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อ
วางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต นับเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาบุคลากรและงาน นอกจากนี้ การศึกษาดู
งาน ซึ่งเป็นการศึกษานอกสถานที่เพื่อเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ที่คาดหวังว่าจะสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรืองานในหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้ ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศอันซ้าซาก
จาเจของงานประจาที่ทาอยู่ไปสู่การพบเห็นสิ่งใหม่ ซึ่งสร้างเสริมแนวคิดใหม่ และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้น ก็เป็นอีกแนวทางที่สาคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรของกองบริการการศึกษา ให้มีประสบการณ์และทักษะที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน
2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างสถาบัน
3) เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้บุคลากร
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรกองบริการการศึกษา 12 คน
6. วิธีการดาเนินงาน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 65,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
2. จานวครั้งของการศึกษาดูงานนอกสถานที่
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรยกระดับคุณภาพการทางาน
2. แผนปฏิบัติราชการของกองบริการการศึกษา
3. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เชิงเวลา
1. ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
ครั้ง

12
1

คน
เล่ม
เล่ม

12
1
1

เดือน

6

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-มิ.ย.62)
(ต.ค.61-ธ.ค.61) (ม.ค.62-มี.ค.62)
65,000.00
0.00
0.00
65,000.00

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101211030121 1. การศึกษาดูงานนอกสถานทีแ่ ละทบทวนผลการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
01/04/2561-30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
นอกสถานที่

จานวนเงิน

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าเบีย้ เลี้ยง 12 คนๆละ 240 บาท
ค่าที่พัก 23,800 บาท
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 9,600
ค่าอาหารเย็น 9,600 บาท
ค่าเช่าเหมารถปรับอากาศ 15,600 บาท
ค่าวัสดุ 3,520 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท
รวม

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

65,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การศึกษาดูงานนอกสถานทีแ่ ละทบทวนผลการปฏิบัติงาน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรยกระดับคุณภาพการทางาน

หน่วยนับ
คน
กิจกรรม

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

12.00
12.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานให้บริการ อาจทาให้บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันได้ จัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารการกองบริการการศึกษา รหัสโครงการ 6213000002
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI403 จานวนผู้ใช้บริการระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (5,000 คน : เดือน)
KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอน (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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนางานประมวลผล การสนั บสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดข้อมูล
และการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์สานักงาน เพื่อใช้สนับสนุนในการจัดการศึกษา
และการเบิ ก จ่ ายเบี้ ย เลี้ ย ง ในการติ ด ต่ อ ประสานงานต่ างๆ ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของกองบริ การ
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจาเป็นต้องเตรียมทรัพยากรเพื่อให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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4. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาทรัพยากร สนับสนุนและให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. กลุ่มเป้าหมาย
มีวัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินการ
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุสานักงาน ไปราชการ/อบรม/สัมมนา/ ประชุม ซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 322,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการบริการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ภาคเรียน

2

คน

5,000

เดือน

12

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101228010121 1. ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561- 30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101228010221 2. ไปประชุม/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561-30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101228010321 3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ระยะเวลาดาเนินการ
01/07/2562-30/09/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101228010521 4. ค่าวัสดุ
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561-30/10/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ 20,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

5,000.00

10,000.00

5,000.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ไปราชการ/ไปประชุม/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 20000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

3,000.00

4,000.00

9,000.00

4,000.00

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

262,500.00

0.00

150,000.00

80,000.00

32,500.00

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุสานักงาน 242500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242500 บาท

รวม 322,500.00
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12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ
2. ไปประชุม/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4. ค่าวัสดุ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการซ่อมครุภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารัการบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและไปราชการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ข้ารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการบริการ

หน่วยนับ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
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
65.00
1.00
65.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.00
65.00
1.00
65.00
0.00
0.00
1.00
65.00

1.00
65.00
2.00
65.00
0.00
0.00
1.00
65.00

1.00
65.00
1.00
65.00
1.00
65.00
1.00
65.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกิจการนักศึกษา รหัสโครงการ 6214000003
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กองพั ฒ นานั กศึกษา เป็ น หน่ วยงานที่ให้ บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการที่
เกี่ยวข้องเป็นภารกิจหลัก จึงควรเตรียมความพร้อมในด้าน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ ที่จะต้องใช้
สนับสนุนในการบริหารจัดการและการดาเนินงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้าน
การดาเนินงานและการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรมี
การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถและมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
ให้บริการให้แก่นักศึกษา
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะ และสามารถนามาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนางานได้
2) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดาเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
1.จานวนนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับบริการ 100 คน
6. วิธีการดาเนินงาน
1) จัดซื้อวัสดุดาเนินงาน
2) งบไปราชการ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 387,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
เชิงเวลา
1. มีผลการดาเนินงานตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

100

ร้อยละ

85

ไตรมาส

4

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101227040121 1. 1.งานบริหารจัดการสานักงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
สถานที่ดาเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา
101227040221 2. 2.การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.จัดซื้อวัสดุสานักงาน วัสดุไฟฟ้าประปา
วัสดุเกษตร วัสดุงานบ้านงานครัว 112,500 บาท
2. ค่าจ้างเหมาบริการ 40,000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

152,500.00

100,000.00

30,000.00

22,500.00

0.00

235,000.00

40,000.00

120,000.00

50,000.00

25,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,500 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : 1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ ัก ค่าลงทะเบียน ค่า
พาหนะ ค่าน้ามัน ค่าทางด่วน ในการเดินทางไปประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จานวนเงิน
235,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 235,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา
รวม 387,500.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

650

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. 1.งานบริหารจัดการสานักงาน
2. 2.การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลการดาเนินงานเบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคคลากรเข้ารับการ ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

2.00
66.66
10.00

2.00
20.00
12.00

2.00
13.34
10.00

0.00
0.00
6.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลการดาเนินการเบิกจ่าย

ร้อยละ

17.02

51.07

21.27

10.64

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามทาแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจาหอพักนักศึกษา รหัสโครงการ 6214000006
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62405 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดบริการด้านที่พักอาศัย
สาหรับนักศึกษา สาหรับนักศึกษาหญิง นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฯ และนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ซึ่งเป็น
กลุ่มทดลองในการจัดการเรียนการสอนแบบระบบปิด หอพักนักศึกษามุ่งเน้นการจัดบริการสิ่งอานวยความ
สะดวก ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา และจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมทั้ง
ฝึกให้นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบ วินัย มีน้าใจต่อผู้อื่น สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น
หอพักนักศึกษาจึงจาเป็นจะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีความจาเป็นไว้สาหรับบริการนักศึกษา ให้เพียงพอและพร้อม
ใช้งาน เพื่อให้การจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการให้บริการและอานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาภายในหอพัก
5. กลุ่มเป้าหมาย
จานวนนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักนักศึกษา จานวน 420 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจาหอพักนักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 31/12/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 612,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหอพักนักศึกษา
เชิงเวลา
1. สามารถจัดหาซื้อครุภัณฑ์ได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

เครื่อง

36

ร้อยละ

85

รายการ

1

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

101224050131 1. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจาหอพัก ครุภัณฑ์
นักศึกษา
รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจานวน 36
เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 612,000 บาท
1 ตุลาคม 2561- 31ธันวาคม 2561
รายการครุภัณฑ์
1. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ราคา 17000 จานวน 36
สถานที่ดาเนินการ
เครื่อง รวมเป็นเงิน 612,000.00 บาท
หอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 612,000.00 บาท

612,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

612,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

รวม 612,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจาหอพักนักศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหอพักนักศึกษา

หน่วยนับ
รายการ
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)

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

654

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจาหอพักนักศึกษา
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ลาดับที่
1

รายการ
เครื่องปรับอากาศ

จานวน/
ราคาต่อ
หน่วยนับ หน่วย(บาท)
36 เครื่อง
17,000

รวมเงิน
(บาท)
612,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
คุณลักษณะทัว่ ไป
1. เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดฝาผนัง ขนาดที่กาหนดไม่ต่ากว่า 12,000 บีทียู
โดยระบบฟอกอากาศด้วย และต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน และต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่าน การติดตั้งหรือใช้งานมาก่อน
2. ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม และฉลากไฟเบอร์ 5
2.1 มีประสิทธิภาพในการในการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ (Energy Efficiency Rato : EER) ไม่น้อย
กว่า 11.6 บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์ สาหรับเครื่องปรับอากาศชนิด Fixed Speed
2.2 มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานตามฤดูกาลของเครื่องปรับอากาศ (Seasonat Efficiency Rato : EER)
ไม่น้อยกว่า 15.0 บีทีย/ู ชั่วโมง/วัตต์ สาหรับเครื่องปรับอากาศชนิด Inverter Speed หรือ Variable Speed
3.เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่ายในท้องตลาดต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี ทั้งนี้ต้องมีเอกสารประกอบพิจารณา
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเครื่องปรับอากาศชนิด Fixed Speed หรือ Variable Speed ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิต
2. มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง ละสามารถทอดล้างทาความสะอาดได้
3. มีแผ่นกรองอากาศเป็นแบบใยสังเคราะห์ หรือแบบตาข่ายพลาสติก สาหรับกรองฝุ่นละอองที่ช่องลมดูดกลับ
โดยสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้สะดวก
4. มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
5. ใช้สารทาความเย็น น้ายา R22 หรือ R32 หรือที่ดีกว่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องปรับอากาศ และตาม
มาตรฐานของผูผ้ ลิต
6. ใช้รีโมทชนิดไร้สาย หรือมีสาย ที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล ควบคุมการทางานของเครื่องปรับอากาศ และมี
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมไิ ด้ละเอียดถูกต้องแม่นยาตามมาตรฐานกาหนด
7. ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิร์ท โดยมีสวิทซ์เบรกเกอร์ควบคุม 1 ชุด
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ลาดับที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อ
หน่วย(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
เงือ่ นไขอืน่ ๆ
1. เครื่องปรับอากาศทีเ่ สนอราคา รวมทั้งค่าติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ ตามมาตรฐานเช่น สายไฟฟ้าท่อ
ทองแดง ท่อน้าทิ้ง รางครบท่อ ฯลฯ เป็นต้น โดยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วต้องสามารถใช้งานได้สมบูรณ์แบบครบถ้วน
2. รับประกันคุณภาพการใช้งานทั่วไป ตลอดจนชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จา่ ยใดๆ ไม่
น้อยกว่า 1 ปี และรับประกันการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องมาตรวจสอบและ
บริการล้างเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี
3. ส่งมอบ พร้อมประกอบติดตั้ง ทดสอบ และฝึกอบรมการใช้งานตามระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ
คาชี้แจงฯ
เป็นครุภณ
ั ฑ์เพื่ออานวยความสะดวกและเป็น
สวัสดิการแก่นักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)
รหัสโครงการ 6215000008
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62409 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI403 จานวนผู้ใช้บริการระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (5,000 คน : เดือน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯเป็นแหล่งสนับสนุน
ภารกิจหลั กในด้านสนั บ สนุ น การเรีย นการสอนในชั้นเรียน จัดหาและให้ บริการโครงสร้างพื้ นฐานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อกสาร เพื่อการสอนและการบริหารจัดการ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2) เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนการสอนนอกเวลา
3) เพื่อสนับสนุนระบบฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายให้อยู่ในสภาพที่ทางานได้ตามปกติ
สื่อสารข่าวสารให้กับ นักศึกษา บุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อภายในมหาวิทยาลัย
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดาเนินงาน
1) ค่าบารุงรักษาเครื่องสารองไฟ จานวน 1 งาน (2 งวด)
2) ค่าบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้า จานวน 1 งาน (4 งวด)
3) ค่าบารุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server จานวน 1 งาน (3 งวด)
4) ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft camps
5) ค่าชุดข้อสอบ
6) ค่าบารุงรักษา domain mane aru.ac.th
7) ค่าลิขสิทธิ์ Anti-Virus
8) adobe
9) ค่าบริการ Cloud Servicd จานวน 1 งาน
10) ซ่อมบารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
11) วัสดุ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนรายการค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมเสร็จทันตามเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

12

ร้อยละ

80

รายการ

12

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103216010152 1. 1. ค่าบารุงรักษาเครื่องสารองไฟ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
103216010252 2. 2. ค่าบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
103216010352 3. ค่าบารุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server จานวน 1
งาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
103216010452 4. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft campus
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : รายละเอียด : ค่าบารุงรักษาเครื่อง
สารองไฟ (UPS) จานวน 1 งาน จะเข้าดาเนินการ
บารุงรักษาจานวน 2 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62- มี.ค.62)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.62)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99510 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : รายละเอียด : ค่าบารุงรักษาเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า จานวน 1 งาน เข้าดาเนินการ จานวน 4
ครั้ง ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.62)
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.62)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19260 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : รายละเอียด : ค่าบารุงรักษาระบบ
ดับเพลิง เข้าดาเนินการ จานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 (ต.ค. 61
- ม.ค.62) ครั้งที่ 2 (ก.พ.-พ.ค.62) ครั้งที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.
62)

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

99,510.00

0.00

49,755.00

0.00

49,755.00

19,260.00

4,815.00

4,815.00

4,815.00

4,815.00

43,816.50

0.00

14,605.50

14,605.50

14,605.50

642,000.00

642,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43816.50 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : รายละเอียด : ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม
MIcorsoft campus จานวน 1 สิทธิ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 642,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103216010552 5. ค่าชุดข้อสอบ (Micosoft Office Specialist (MOS)
Certificate

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าชุดข้อสอบ จานวน 1 งาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417300 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

417,300.00

0.00

417,300.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : รายละเอียด : ค่าลิขสิทธิ์ Anti-Virus
จานวน 1 งาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : รายละเอียด : ค่าบริการ Cloud
Service จานวน 1 งาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74000 บาท

74,000.00

0.00

0.00

0.00

74,000.00

856.00

0.00

856.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
103216010652 6. ค่าลิขสิทธิ์ Anti -Virus
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
103216010752 7. ค่าบริการ Cloud Service
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
103216010852 8. ค่าบารุงรักษา domain name aru.ac.th 1 ชื่อ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ใช้สอย
รายละเอียด : รายละเอียด : ค่าบารุงรักษา domain
name aru.ac.th
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 856 บาท

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103216010952 9. adobe
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
103216011052 10. ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
103216011152 11. ค่าวัสดุ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
103216011252 12. ค่าบารุงรักษาระบบบริหารการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

ใช้สอย
รายละเอียด : รายละเอียด : ค่า adobe จานวน 3
สิทธิ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : 14รายละเอียด : ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์
และอาคารสถานที่ จานวน 20 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600000บาท

600,000.00

200,000.00

200,000.00

150,000.00

50,000.00

ใช้สอย
รายละเอียด : รายละเอียด : ค่าซ่อมบารุงรักษา
ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ จานวน 30 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 757857.50บาท

757,857.50

200,000.00

300,000.00

257,857.50

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : บารุงรักษาระบบบริหารการศึกษา
จานวน 1 งาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 235400 บาท

235,400.00

235,400.00

0.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม 3,000,000.00
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. 1. ค่าบารุงรักษาเครื่องสารองไฟ
2. 2. ค่าบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3. ค่าบารุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server จานวน 1 งาน
4. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft campus
5. ค่าชุดข้อสอบ (Micosoft Office Specialist (MOS)
Certificate
6. ค่าลิขสิทธิ์ Anti -Virus
7. ค่าบริการ Cloud Service
8. ค่าบารุงรักษา domain name aru.ac.th 1 ชื่อ
9. adobe
10. ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบารุงรักษาเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบารุงรักษาเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องกาเนิดไฟฟ้าทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบารุงรักษาเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบดับเพลิงมีสภาพพร้อมใช้งาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนลิขสิทธิ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาชุดข้อสอบเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
สิทธิ์
ร้อยละ
งาน

0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
85.00
0.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลิขสิทธ์ Anti-Virus
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดเก็บข้อมูลในทีป่ ลอดภัยเมื่อเกิดปัญหาข้อมูล
สูญหาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซ่อมบารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่พร้อม
ให้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ร้อยละ
งาน
ร้อยละ
งาน
งาน

0.00
1.00
80.00
0.00
0.00

80.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1.00
1.00

รายการ

0.00
0.00
0.00
0.00
6.00

1.00
1.00
3.00
3.00
6.00

0.00
0.00
0.00
0.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
3.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00
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กิจกรรมย่อย
11. ค่าวัสดุ
12. ค่าบารุงรักษาระบบบริหารการศึกษา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดาเนินการบารุงรักษาระบบบริหารการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

หน่วยนับ
รายการ
ร้อยละ
งาน
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)

7.00
80.00
1.00
80.00

15.00
80.00
0.00
0.00

8.00
80.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาห้องสมุดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)
รหัสโครงการ 6215000009
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62408 โครงการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI403 จานวนผู้ใช้บริการระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (5,000 คน : เดือน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ มีพันธกิจ
ในการจัดหา รวมรวม ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการการสอน ได้แก่
หนังสือตาราวิชาการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความทันสมัยและหลากหลายต่อ
การเปลี่ยนแปลง
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือตาราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดีและทันสมัย
2) เพื่อสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน
3) เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน
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5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายในที่เข้ามาใช้บริการ
6. วิธีการดาเนินงาน
1) ค่าบารุงรักษาลิฟต์โดยสาร จานวน 1 งาน
2) ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จานวน 1 งาน
3) ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาอังกฤษ จานวน 45 รายการ
4) ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิสก์ (E-book) ภาษาไทย จานวน 170 รายการ
5) หนังสือตาราวิชาการ จานวน 3,200 รายการ
6) วัสดุ จานวน 20 รายการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,600,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการได้ครบ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

6

ร้อยละ

80

กิจกรรม

6

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103215010152 1. ค่าบารุงรักษาลิฟต์โดยสาร จานวน
ระยะเวลาดาเนินการ
1ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
103215010252 2. ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จานวน 1 งาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กันยายน 2561 - 30 ตุลาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
103215010352 3. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
103215010452 4. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : รายละเอียด : บารุงรักษาลิฟต์
โดยสาร จานวน 1 งาน เข้าดาเนินการ จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน
2562
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29960 บาท

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

14,980.00

0.00

14,980.00

ใช้สอย
รายละเอียด : รายละเอียด : ค่าบารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ จานวน 1 งาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
256800 บาท

256,800.00 256,800.00

0.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : รายละเอียด : ค่าบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 45 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 255000 บาท

255,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : รายละเอียด : ค่าบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย จานวน 150
รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200000บาท

200,000.00

70,000.00

70,000.00

30,000.00

30,000.00

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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29,960.00

ไตรมาสที่ 1

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103215010552 5. หนังสือตาราวิชาการ

จานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด : หนังสือตาราวิชาการ
จานวน 3200 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1500000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
103215010652 6. วัสดุ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด : วัสดุ จานวน 20 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 358240 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

1,500,000.00 300,000.00

500,000.00

500,000.00

200,000.00

358,240.00 100,000.00

100,000.00

100,000.00

58,240.00

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม 2,600,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ค่าบารุงรักษาลิฟต์โดยสาร จานวน

2. ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จานวน 1 งาน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บารุงรักษาลิฟต์โดยสารเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลิฟต์โดยสารมีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นไปตาม
เวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

1.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

1.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

3. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาอังกฤษ

4. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย

5. หนังสือตาราวิชาการ

6. วัสดุ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผุูมีสว่ น
ได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ภาษาไทย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีสว่ น
ได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนหนังสือตาราวิชาการเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีสว่ น
ได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร
ที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสานักวิทยบริการฯ

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)

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

15.00

15.00

15.00

0.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

รายการ

50.00

50.00

25.00

25.00

ร้อยละ

50.00

50.00

25.00

25.00

เล่ม

700.00

1000.00

1000.00

500.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

รายการ
ร้อยละ

6.00
8.00

6.00
80.00

6.00
80.00

2.00
80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)
รหัสโครงการ 6215000011
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62405 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งสนับสนุนภารกิจหลักในด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านแหล่งเรียนรู้ และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพั นธกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
การศึกษายุคปัจจุบันจาเป็นต้องมีแหล่ งการเรียนรู้หรือคลังปัญญา ที่หลากหลายเพื่อเป็นการปฏิรูปการศึกษา
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจาเป็นต้องจัดทา จัดหา วัสดุ
อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันในห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอกับจานวน
นั กศึกษา จึ งจ าเป็ น ต้องจั ดหาคอมพิ วเตอร์เพิ่ มและปรับปรุงห้ องเรียนให้ มีอุป กรณ์ การสอนที่ทัน สมัยเพื่ อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงพอกับปริมาณการใช้
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จริง และสอดคล้องกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้ ได้ตาม
พันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2) เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเรียน
3) เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
4) เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยแระรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟต์แวร์
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน/นักศึกษาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบุคคลทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้
1) คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1
2) เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS)
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
4) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก
5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
6) เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู
7) ชุดโต๊ะ+เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/12/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 6,544,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1
2. เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS)
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
4. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก
5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย แบบที่ 2
6. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู
7. ชุดโต๊ะ+เก้าอีห้ ้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 1
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ตัว
เครื่อง
เครื่อง
ชุด

120
1
52
30
2
10
100

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101224060131 1. คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 ธันวาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภ่ ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้ความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ ีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

2,640,000.00 2,640,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2640000 บาท

101224060231 2. เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า (UPS)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 ธันวาคม

รายการครุภัณฑ์
1. 1. คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 ราคา 22000 จานวน 120 เครื่อง
รวมเป็นเงิน 2,640,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 2,640,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : 1. เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่อง (UPS) ต้องใช้งานได้ดังนี้
- มีระบบการทางานแบบ True On-Line Double Conversion
Technology สามารถจ่ายกาลังไฟฟ้าต่อเนื่อง
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850,000.00

850,000.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ได้ไม่น้อยกว่า 40 KVA ระยะเวลาสารองไฟไม่น้อยกว่า 15 นาที
2. ในสภาวะปกติ (Normal Mode)
- เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับชุด UPS ตามปกติ ชุด
Rectifier/Charger จะทาหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ
เป็นกระแสไฟฟ้าตรงที่สม่าเสมอ เพื่อจ่ายให้กับชุด Inverter พร้อมกันนี้ก็
จะประจุแบตเตอรี่ให้กับสภาพเต็มตลอดเวลา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850000 บาท

101224060331 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 ธันวาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า (UPS) ราคา 850000 จานวน 1 เครื่อง รวม
เป็นเงิน 850,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 850,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : 1. มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI
Model
2.
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง

1,092,000.00 1,092,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1092000 บาท

รายการครุภัณฑ์
1. 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
ราคา 21000 จานวน 52 ตัว รวมเป็นเงิน 1,092,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 1,092,000.00 บาท
101224060431 4. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออ ครุภัณฑ์
ฟติก
รายละเอียด : 1. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) 10/100/1000 Base-T
ระยะเวลาดาเนินการ
2.
มีช่องสาหรับเชื่อมต่อ (SFP) 1 ช่อง
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255,000.00

255,000.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1 ตุลาคม 2561 - 30 ธันวาคม
2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

3.
รองรับการทางานแบบ (Single- mode)
มี mini GBIC แบบ Single-mode สาหรับระยะทาง 10 กม.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 255000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายการครุภัณฑ์
1. 4. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ราคา 8500 จานวน 30 ตัว
รวมเป็นเงิน 255,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 255,000.00 บาท
101224060531 5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ครุภัณฑ์
2
รายละเอียด : 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12
core) หรือดีกว่า สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระยะเวลาดาเนินการ
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1
1 ตุลาคม 2561 - 30 ธันวาคม
GHz จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
2561
2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 16 MB
สถานที่ดาเนินการ
3.มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี กว่า 32 GB
สารสนเทศ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700000 บาท

101224060631 6. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ากว่า
40,000 บีทียู
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 ธันวาคม
2561

รายการครุภัณฑ์
1. 5.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ราคา 350000 จานวน 2 เครื่อง
รวมเป็นเงิน 700,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 700,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : 1. เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความ
เย็น ขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู
2. ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตัง้
3. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อน
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700,000.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

512,000.00

512,000.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

จากโรงงานเดียวกัน
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 512000 บาท

รายการครุภัณฑ์
1. 6.เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู ราคา 51200 จานวน
10 เครื่อง รวมเป็นเงิน 512,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 512,000.00 บาท
101224060731 7. ชุดโต๊ะ+เก้าอี้หอ้ งปฏิบัติการ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
รายละเอียด : 1. โต๊ะ
- ขนาดไม่น้อยกว่า 80X60X75 ซม.
ระยะเวลาดาเนินการ
- ด้านบนเคลือบด้วยวัสดุเมลามีนหรือดีกว่า
1 ตุลาคม 2561 - 30 ธันวาคม
- โครงขาเหล็ก
2561
2. เก้าอี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 44X50X85 ซม.
สถานที่ดาเนินการ
- โครงเบาะทาจากไม้บุฟองน้า หุ้มหนังเทียม หรือดีกว่า
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
- ขาเก้าอี้ชุบโครเมี่ยม หรือดีกว่า
สารสนเทศ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495000 บาท

495,000.00

รายการครุภัณฑ์
1. 7.ชุดโต๊ะ+เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ราคา 4950 จานวน 100
ชุด รวมเป็นเงิน 495,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 495,000.00 บาท
รวม 6,544,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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495,000.00

0.00

0.00

0.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1
2. เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า (UPS)
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
ช่อง แบบที่ 2
4. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก
5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
6. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู
7. ชุดโต๊ะ+เก้าอี้หอ้ งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องสารองกระไฟฟ้า (UPS)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดโต๊ะ+เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

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)

เครื่อง
ร้อยละ
เครื่อง
ร้อยละ
ตัว

120.00
80.00
1.00
80.00
52.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ร้อยละ
ตัว
ร้อยละ
เครื่อง
ร้อยละ
เครื่อง
ร้อยละ
ชุด
ร้อยละ

80.00
30.00
80.00
2.00
80.00
10.00
80.00
100.00
80.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดรายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

1.

คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1

120 เครื่อง

2

. เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า (UPS) 1 เครื่อง

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

22,000 2,640,000 มาตรฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ สมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
850,000
850,000 มาตรฐาน
1.เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่อง (UPS) ต้องใช้งานได้ดังนี้
- มีระบบการทางานแบบ True On-Line Double Conversion Technology สามารถจ่าย
กาลังไฟฟ้าต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 40 KVA ระยะเวลาสารองไฟไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
2. ในสภาวะปกติ (Normal Mode)
- เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กบั ชุด UPS ตามปกติ ชุด Rectifier/Charger จะทาหน้าที่แปลง
ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสไฟฟ้าตรงที่สม่าเสมอ เพื่อจ่ายให้กับชุด Inverter พร้อมกันนีก้ ็จะ
ประจุแบตเตอรี่ให้กับสภาพเต็มตลอดเวลา
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จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

ลาดับ

รายการ

3

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2

52 ตัว

4

อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์
ออฟติก

30 ตัว

8,500

5

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 2

2 เครื่อง

350,000

6

เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ากว่า
40,000 บีทียู

10 เครื่อง

51,200

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น

รวมเงิน
(บาท)

21,000 1,092,000 มาตรฐาน
1. มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
2. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
255,000 มาตรฐาน
1. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 10/100/1000 Base-T
2. มีช่องสาหรับเชื่อมต่อ (SFP) 1 ช่อง
3. รองรับการทางานแบบ (Single- mode)
มี mini GBIC แบบ Single-mode สาหรับระยะทาง 10 กม.
700,000 มาตรฐาน
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดีกว่า สาหรับคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จานวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย
2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 16 MB
3.มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
512,000 มาตรฐาน
1. เป็นเครื่องปรับอากาศที่มคี วามสามารถในการทาความเย็น ขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู
2. ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
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ลาดับ
7

รายการ
ชุดโต๊ะ+เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

รวม

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

100 ชุด

4,950

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น

รวมเงิน
(บาท)

495,000 มาตรฐาน
1. โต๊ะ
- ขนาดไม่น้อยกว่า 80X60X75 ซม.
- ด้านบนเคลือบด้วยวัสดุเมลามีนหรือดีกว่า
- โครงขาเหล็ก
2. เก้าอี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 44X50X85 ซม.
- โครงเบาะทาจากไม้บุฟองน้า หุ้มหนังเทียม หรือดีกว่า
- ขาเก้าอี้ชุบโครเมี่ยม หรือดีกว่า
6,544,000
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น รหัสโครงการ 6215000022
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
KPI204 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 20)
KPI206 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นเป็น 30 โรงเรียน
KPI207 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนและเป็นไปตามมาตรฐาน
เพื่อการบริการให้เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพราะการอ่านจะเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเยาวชน และบุคคลทั่วไปได้
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
2) เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้พร้อมให้บริการแก่ชุมชน และท้องถิ่น
3) เพื่อสร้างบรรณารักษ์ และยุวบรรณรักษ์
5. กลุ่มเป้าหมาย
ครู นักเรียนในสถานศึกษา และคนในชุมชน
6. วิธีการดาเนินงาน
1) ปรับปรุงอาคารสถานที่
2) จัดระบบหมวดหมู่หนังสือ
3) จัดทาเครื่องมือช่วยการค้นให้เป็นระบบ
4) การจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ห้องสมุดโรงเรียนมีความพร้อม ในการสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักเรียนครูและบุคลากร
ในท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ
1. ครู นักเรียน มีทักษะการจัดการห้องสมุดโรงเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
1 โรงเรียนๆละ
เชิงเวลา
1. ห้องสมุดโรงเรียนมีความพร้อม ในการสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักเรียนครูและบุคลากร
ในท้องถิ่น
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

โรงเรียน

5

ร้อยละ

80

ครั้ง

5

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103210090152 1. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น.
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน
2562
สถานที่ดาเนินการ
สถานศึกษาโรงเรียนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ใช้สอย,วัสดุ
200,000.00
รายละเอียด : งบประมาณรวม 40,000 บาท : 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง = 200000
บาท
งบดาเนินงาน : ระยะเวลา 7 วัน : 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง = การดาเนินงาน 35 วัน
• ค่าใช้สอย : 8,680 บาท : 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง = 43400 บาท
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 7 ครั้งๆละ 240 บาท : 1 ครั้งๆละ 7 วัน เป็นเงิน 1680 บาท รวม
5 ครั้ง = 8400 บาท
- ค่าน้ามันรถ 7ครั้งๆละ 500 บาท : 1 ครั้งๆละ 7 วัน เป็นเงิน 3500 บาท
รวม 5 ครั้ง = 17500 บาท
-ค่าบารุงรักษารถยนต์ 7 ครั้งๆละ 500 บาท : ครั้งๆละ 7 วัน เป็นเงิน 3500
บาท รวม 5 ครั้ง = 17500 บาท
• ค่าวัสดุ : 31,320 บาท :1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง = 156600 บาท
-วัสดุสาหรับจัดงานด้านห้องสมุด 1 ครั้งๆละ 15520 บาท รวม 5 ครั้ง =
77600 บาท
-วัสดุสาหรับจัดงานด้าน IT 1 ครั้งๆละ 15000 บาท รวม 5 ครั้ง = 75000
บาท
- ค่าป้ายจานวน 1 ป้ายๆ ละ 800 บาท รวม 5 ป้าย = 4000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200000 บาท
รวม 200,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

40,000.00

80,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

40,000.00

40,000.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น.

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องสมุดโรงเรียนมีความพร้อม ในการสนับสนุน
การเรียนรู้แก่นักเรียนครูและบุคลากรในท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู นักเรียน มีทักษะการจัดการห้องสมุดโรงเรียน
ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 โรงเรียนๆละ

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)

ครั้ง

1.00

2.00

1.00

1.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
ไม่มี

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
ไม่มี
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน รหัสโครงการ 6215000023
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
KPI204 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 20)
KPI206 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นเป็น 30 โรงเรียน
KPI207 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น 5พื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุ ธยา และมุ่งเน้น ให้ภ ายในมหาวิทยาลัยฯช่วยส่งเสริมสนั บสนุน ในการดาเนินดครงการและ
กิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ใน
ปัจจุบัน โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ ยังขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ ในการบริ ห ารจั ดการห้ องสมุด ไม่ มีบ รรณารั กษ์ ที่ มีความรู้ความสามารถ ในการดาเนิ น งานในห้ อ ง
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ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีนิสัย
รักการอ่านได้
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เห็ น
ความสาคัญในการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นและยังเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ในท้องถิ่น ได้แก่ ครู ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน ในเป็นผู้มีความรู้ในการ
พัฒนาห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการตลอดเวลาโดยพึ่งพาตนเอง
ได้ จึงเห็นสมควรจัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการยุวบรรณารักษ์ ” ให้กับบุคลากรในท้องถิ่นสามารถนาไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ ครู ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในชมชนท้องถิ่นฝึกปฎิบัติงาน
เทคนิคห้องสมุดได้
2) เพื่อให้ ครู ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถิ่นส่งเสริมฝึกทักษะ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุดอัตโนมัติ)ได้
3) เพื่อให้ ครู นักเรียน ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดได้รับความรู้ในด้านการบริหารจัดการห้องสมุดเบื้องต้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
ครู ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถิ่น 5 พื้นที่เป้าหมาย
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติยุวบรรณารักษ์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ครู ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ
1. ครู ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถิ่น ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของตนเองได้
เชิงเวลา
1. ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

60

ร้อยละ

80

ครั้ง

2

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103210100152 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุว
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

ใช้สอย,วัสดุ
100,000.00
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน 2 ครั้งๆละ 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน
12000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 ครั้งๆละ 30 คนๆละ 4 มือ้ ๆละ 35 บาท
เป็นเงิน 8400 บาท
ค่าวัสดุสาหรับจัดกิจกรรม 2 ครั้งๆละ 39800 บาท เป็นเงิน 79600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท
รวม 100,000.00

0.00

50,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

50,000.00

0.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครู ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาในชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาในชุมชนท้องถิ่น ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองได้

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
ระยะเวลาของการเชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ให้ความสาคัญในการประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการติดต่อและการประสานงาน
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รหัสโครงการ 6216000009
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62324 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.041 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน : ผ.04 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ : KPI337 จานวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
(4 โครงการ)
KPI339 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ใน
การจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)
KPI343 ร้อยละของจานวนนักวิจัยที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20)
KPI344 งบประมาณกองทุนวิจัยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2)
KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งพัฒนาประเทศให้มีการ
พัฒ นานวัตกรรมและการนามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒ นาในทุกมิติเพื่อ ยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะ
มุ่งเน้นการนาความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทาให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งใน
เรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
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พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนา
เทคโนโลยี ไ ปสู่ ค วามเป็ น อั จ ฉริ ย ะโดยใช้ เทคโนโลยี ขั้ น สู ง และการผสมผสานเทคโนโลยี การพั ฒ นา
ผู้ ป ระกอบการให้ เป็ น ผู้ ป ระกอบการทาง เทคโนโลยี เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้
และงานวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์และเป็ นฐานการพัฒนาประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน
ดังนั้ น สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธ ยาจึ งจั ด ท าโครงการส่ งเสริม
สนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนจากคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ เพื่อให้มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน และเป็น
แนวทางในการกาหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักวิจัยที่ข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านการสนับสนุนจากสานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2) เพื่อให้มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน
3) เพื่อให้มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดาเนินงาน จัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยในให้ดาเนินโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนจาก
สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,486,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนโครงการวิจยั
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของจานวนนักวิจยั ที่เพิ่มขึน้
เชิงเวลา
1. โครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จ
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

โครงการ

4

ร้อยละ

5

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

104101010144 1. ชุดโครงการ : การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสาหรับคัด
กรองเด็กอนุบาลที่เสี่ยงต่อการเป็นเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

980,000.00 392,000.00 294,000.00

0.00

294,000.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1 (40%) = 47,600.00
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) = 35,700.00
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) = 35,700.00
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 119,000.00 บาท

119,000.00

47,600.00

35,700.00

0.00

35,700.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1 (40%) = 115,200.00
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) = 86,400.00
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) = 86,400.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288,000.00 บาท

288,000.00 115,200.00

86,400.00

0.00

86,400.00

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1 (40%) = 392,000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) = 294,000
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) = 294,000

จานวนเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 980,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
104101010244 2. รูปแบบการส่งเสริมการออมของแรงงานนอกระบบตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกองทุนการออมแห่งชาติ
กรณีศึกษาตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
104101010344 3. การพัฒนาเกมบนโมบายแอปพลิเคชันสาหรับการพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารในเด็กออทิสติก
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

104101010444 4. การวิจยั ปฏิบัติการเพือ่ สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตพื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองไม้ซุง โดยการมีส่วนร่วมของวัดหนองไม้ซุง องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองไม้ซุง และสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1 (40%) = 39,600.00
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) = 29,700.00
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) = 29,700.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,000.00 บาท

99,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

39,600.00

29,700.00

0.00

29,700.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
รวม 1,486,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ชุดโครงการ : การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสาหรับคัดกรองเด็กอนุบาลที่เสี่ยงต่อการ
เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2. รูปแบบการส่งเสริมการออมของแรงงานนอกระบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
กองทุนการออมแห่งชาติ กรณีศึกษาตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. การพัฒนาเกมบนโมบายแอปพลิเคชันสาหรับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการ
สือ่ สารในเด็กออทิสติก

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการวิจยั

โครงการ

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการวิจยั

ร้อยละ
โครงการ

40.00
0.00

30.00
0.00

0.00
0.00

30.00
1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการวิจยั

ร้อยละ
โครงการ

40.00
0.00

30.00
0.00

0.00
0.00

30.00
1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย

ร้อยละ

40.00

30.00

0.00

30.00
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กิจกรรมย่อย
4. การวิจยั ปฏิบัติการเพือ่ สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ปกครองของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ซุง โดยการมีส่วนร่วมของวัดหนองไม้ซุง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองไม้ซุง และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการวิจยั

โครงการ

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเบิกจ่าย

ร้อยละ

40.00

30.00

0.00

30.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ “ฟุตฟิต ฟ.ฟัน” ตาบลหันสัง
อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสโครงการ 6216000021
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62107 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน), KPI107 จานวนโครงการ/กิจกรรม
(ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การ
พัฒนาทักษะเพื่อพั ฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ
และมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จาเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประส
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษ
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกล้าแสดงออก
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5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ ตาบลหันสัง 50 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

50

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103207060152 1. การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ
"ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" ตาบลหันสัง อาเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
ตาบลหันสัง อาเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้าน
ภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" ตาบลหันสัง อาเภอบางปะ
หัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค่าตอบแทน 14,400
ค่าใช้สอย 27,300
ค่าวัสดุ 8,300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
รวม

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

50,000.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน"
ตาบลหันสัง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า

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

0.00

50.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกจิตสานึกต้านยาเสพติด “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”
รหัสโครงการ 6216000022
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62107 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสพสิ่งเสพติดมากที่สุด ทั้งในและนอก
สถานศึกษา เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง จึงถูกชักชวนให้ใช้สิ่งเสพติดได้ง่าย จากปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทาให้คนเกิดอารมณ์เครียด มีปัญหาทางด้านจิ ตใจ จึงหันไป
ใช้สิ่งเสพติด เพื่อลดความเครียดของจิตใจลง การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติด จะต้องดาเนินการ
ในเรื่องของการปราบและการจับกุมผู้ผลิตและผู้ค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจและชุมชน ได้ร่วมกันสอดส่องดูแล ส่วน
การลดผู้เสพ ก็คือ การสอนหรือฝึก ให้เด็กมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งหมายถึงการฝึกทักษะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม และสิ่งที่เป็นปัจจัยสาคัญในเรื่อง
พฤติกรรม คือทัศนคติ ซึ่งจะเห็นว่าแต่เดิมความล้มเหลวของการสอน เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้ใช้สารเสพติด
นั้น ส่วนใหญ่เป็นการสอน โดยให้แต่ความรู้เป็นลักษณะการขู่ให้กลัว นอกจากนี้ การสอนให้เด็กเกิดเจตคติที่ดี
ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากเนื่องจากเจตคติ หมายถึง ความเชื่อ ความรู้สึก ความคิดที่ได้รับการจัดระบบขึ้นมาของ
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บุ ค คลนั้ น ประกอบการสอนนั้ น ต้ องใช้ สื่ อ ที่ ส ร้ างความรู้สึ ก มี ก ารจั ด ระบบความคิ ด ความเชื่ อ และถ้าใช้
กระบวนการกลุ่มในการสอน จะทาให้เด็กได้แสดงความรู้สึกนึกคิดของตน และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กั น และกั น ท าให้ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาข้ อ โต้ แ ย้ ง ได้ และเกิ ด เจตคติ ที่ ดี ในที่ สุ ด สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นความสาคัญและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน จึง
ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และมีความเข้าใจในการป้องกันรู้เท่าทันสารเสพ
ติดต่างๆ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และมีความเข้าใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด
2) เพื่อให้เด็กและเยาวชนนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และเผยแพร่แก่ผู้อื่น
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) เด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 3 ชุมชน รวม 120 คน
2) เด็กและเยาวชน จังหวัดอ่างทอง จานวน 2 ชุมชน รวม 80 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

200

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103207070152 1. ปลูกจิตสานึกต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 “ล้อมรักให้
ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
103207070252 2. ปลูกจิตสานึกต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 “ล้อมรักให้
ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1- 4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ อ่างทอง
103207070352 3. ปลูกจิตสานึกต้านยาเสพติด รุ่นที่ 3 “ล้อมรักให้
ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
103207070452 4. ปลูกจิตสานึกต้านยาเสพติด รุ่นที่ 4 “ล้อมรักให้
ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1- 4

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ
9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ 9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ
9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ
9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00
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7,200

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ จังหวัดอ่างทอง
103207070552 5. ปลูกจิตสานึกต้านยาเสพติด รุ่นที่ 5 “ล้อมรักให้
ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ
9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

30,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ จังหวัดอ่างทอง
รวม 150,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ปลูกจิตสานึกต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 “ล้อมรักให้ครอบครัว
ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”
2. ปลูกจิตสานึกต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 “ล้อมรักให้ครอบครัว
ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
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กิจกรรมย่อย
3. ปลูกจิตสานึกต้านยาเสพติด รุ่นที่ 3 “ล้อมรักให้ครอบครัว
ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”
4. ปลูกจิตสานึกต้านยาเสพติด รุ่นที่ 4 “ล้อมรักให้ครอบครัว
ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”
5. ปลูกจิตสานึกต้านยาเสพติด รุ่นที่ 5 “ล้อมรักให้ครอบครัว
ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามทาแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการธรรมะอารมณ์ดีสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน รหัสโครงการ 6216000023
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62107 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล คนไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา จึงได้นาหลักคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็น
หลักสาคัญในการดาเนินชีวิตทาให้คนไทยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นับตั้งแต่บรรพชนจะมีวัดเป็นเป็น
ศูนย์กลางในการจัดงานต่างๆ ทั้งทางด้านสังคมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และกิจกรรมอื่นๆ วัดจึงเป็นศูนย์รวม
จิตใจของพุทธศาสนิกชน และมีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในอดี ต จากสภาพการณ์ในปัจจุบันปัญหาต่างๆ ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมได้ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากสังคมที่สงบมีความ
โอบอ้ อ มอารี เป็ น สั งคมที่ ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น กลั บ กลายเป็ น สั งคมที่ วุ่ น วายแก่ งแย่ งแข่ ง กั น ที่ ส่ ง ผลต่ อ
สุขภาพจิตของคนในสังคมที่เห็ นได้ชัดเจนคือกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นวัยที่พ้นจากวัยแรงงานจึงมักถูกทิ้งให้
อยู่บ้านตามลาพัง ผู้สูงอายุหลายคนขาดความสุขทางใจ เกิดเป็นโรคซึมเศร้าจากภาพปัญหาผู้สูงอายุดังกล่าว
จึงได้มีแนวทางจัดทาโครงการธรรมะอารมณ์ดีสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้นาหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจที่เหมาะสมในการดาเนินชีวิต
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ด้ว ยความอดทน ความเพีย ร มีส ติปั ญ ญา และมีความรอบคอบเพื่อให้ เกิดความสมดุลและพร้อมกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม
3) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) ผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 3 ชุมชน รวม 120 คน
2) ผู้สูงอายุ จังหวัดอ่างทอง จานวน 2 ชุมชน รวม 80 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

200

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก
103207080152

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. ธรรมะอารมณ์ดีสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน (รุ่นที่ 1)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ จังหวัดอ่างทอง
103207080252 2. ธรรมะอารมณ์ดีสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน (รุ่นที่ 2)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ จังหวัดอ่างทอง
103207080352 3. ธรรมะอารมณ์ดีสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน (รุ่นที่ 3)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ จังหวัดอ่างทอง
103207080452 4. ธรรมะอารมณ์ดีสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน (รุ่นที่ 4)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ 9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ 9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ 9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ 9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ จังหวัดอ่างทอง
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103207080552 5. ธรรมะอารมณ์ดีสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน (รุ่นที่ 5)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ
9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

30,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ จังหวัดอ่างทอง
รวม 150,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ธรรมะอารมณ์ดีสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน (รุ่นที่ 1)
2. ธรรมะอารมณ์ดีสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน (รุ่นที่ 2)
3. ธรรมะอารมณ์ดีสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน (รุ่นที่ 3)
4. ธรรมะอารมณ์ดีสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน (รุ่นที่ 4)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่นอ้ ย
กว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่นอ้ ย
กว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่นอ้ ย
กว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่นอ้ ย
กว่า
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ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน
ร้อยละ

40.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน
ร้อยละ

40.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน
ร้อยละ

40.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน
ร้อยละ

0.00
0.00

40.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

5. ธรรมะอารมณ์ดีสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน (รุ่นที่ 5)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่นอ้ ย
กว่า

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

40.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ”
รหัสโครงการ 6216000024
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62107 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน), KPI107 จานวนโครงการ/กิจกรรม
(ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย ทาให้ประชากรในวัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ลักษณะครอบครัวไทยเปลี่ยนจากครอบครั วขยายไปสู่
ครอบครั ว เดี่ ย ว ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างสมาชิ กในครอบครัว ลดลง จานวนผู้ ที่ จะท าหน้ าที่ ดู แ ลผู้ สู งอายุ ใน
ครอบครัวลดลง มีเวลาให้ผู้สูงอายุลดลง ขาดการให้ความรักและความอบอุ่น ผู้สูงอายุจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่โดด
เดี่ยว ดาเนินชีวิตเพียงลาพัง
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจที่ดีขึ้น และลดภาวการณ์เกิดโรคซึมเศร้า
2) เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการสร้างความสัมพัทธ์กันภายในกลุ่มผู้สูงอายุ
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5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 3 ชุมชน รวม 120 คน
ผู้สูงอายุ จังหวัดอ่างทอง จานวน 2 ชุมชน รวม 80 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

200

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)

103207090152 1. นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ 1 “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อ
สุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
103207090252 2. นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ 2 “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อ
สุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
103207090352 3. นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ 3 “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อ
สุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
103207090452 4. นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ 4 “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อ
สุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ”
ระยะเวลาดาเนินการ

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
(ม.ค.62-มี.ค.62) (เม.ย.62-มิ.ย.62)
0.00
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ 9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

30,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ 9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ 9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ 9,200

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00
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0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)

ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
103207090552 5. นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ 5 “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อ
สุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
(ม.ค.62-มี.ค.62) (เม.ย.62-มิ.ย.62)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ 9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
รวม 150,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ 1 “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ”
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ 2 “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ”
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความ
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หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

พึงพอใจไม่น้อยกว่า
3. นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ 3 “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ”
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
4. นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ 4 “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ”
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
5. นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ 5 “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ”
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า

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

40.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาน้องในชุมชน รหัสโครงการ 6216000025
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI204 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 20)
KPI206 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นเป็น 30 โรงเรียน
KPI207 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสาคัญต่อทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา อันเนื่องมาจาก
ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเห็นความสาคัญดังกล่าวเพื่อที่จะให้
เด็ก เยาวชน มีทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันได้ และ
เล็งเห็นว่าการที่นักเรียนหรือนักศึกษาจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจนั้น ควรเริ่มที่การกระตุ้นให้เขามี
ทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเสียก่อน จึงคิดหลักสูตรที่สอนภาษาอังกฤษโดยผ่านสื่อหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
วัยของเขา อันจะทาให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้โดยสอนเน้นให้ลงมือปฏิบัติจริง
และใช้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจสถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ได้
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เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่เป็ นรากฐานของ
สังคม มีความรู้และมีทักษะในการอ่านและเขียนภาษาไทยได้ดีขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันได้
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การปรับทัศนคติของผู้เรียน ให้มีใจรักทางภาษาอังกฤษและก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5. กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 3 ชุมชน รวม 120 คน
เด็กและเยาวชน จังหวัดอ่างทอง จานวน 2 ชุมชน รวม 80 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

200

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103210110152 1. ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาน้องในชุมชน รุ่นที่ 1 “ฟุตฟิต ฟ.ไฟ”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1- 4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
103210110252 2. ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาน้องในชุมชน รุ่นที่ 2 “ฟุตฟิต ฟ.ไฟ”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
103210110352 3. ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาน้องในชุมชน รุ่นที่ 3 “ฟุตฟิต ฟ.ไฟ”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1- 4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
103210110452 4. ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาน้องในชุมชน รุ่นที่ 4 “ฟุตฟิต ฟ.ไฟ”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ 9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ
9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ 9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ
9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
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7,200

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103210110552 5. ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาน้องในชุมชน รุ่นที่ 5 “ฟุตฟิต ฟ.ไฟ”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7,200
ค่าใช้สอย 13,600
ค่าวัสดุ 9,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
รวม 150,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาน้องในชุมชน รุ่นที่ 1 “ฟุตฟิต ฟ.ไฟ”
2. ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาน้องในชุมชน รุ่นที่ 2 “ฟุตฟิต ฟ.ไฟ”
3. ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาน้องในชุมชน รุ่นที่ 3 “ฟุตฟิต ฟ.ไฟ”
4. ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาน้องในชุมชน รุ่นที่ 4 “ฟุตฟิต ฟ.ไฟ”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
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หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน
คน

40.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน
ร้อยละ

40.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน
ร้อยละ

0.00
0.00

40.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน
ร้อยละ

0.00
0.00

40.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรมย่อย
5. ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาน้องในชุมชน รุ่นที่ 5 “ฟุตฟิต ฟ.ไฟ”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า

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

40.00
85.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ “ฟุตฟิต ฟ.ฟัน” ตาบลบางนมโค
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสโครงการ 6216000026
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62107 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
KPI107 จานวนโครงการ/กิจกรรม (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนา
ทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ และมี
ความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จาเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่
สั่งสมแก่บุ คคลอื่น เพื่อสืบ สานภูมิปั ญญาให้ คงคุณ ค่าคู่กับชุมชน การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะ
กาหนดตารางกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ไว้ชัดเจน ระยะเวลาเปิดเรียนอาจเป็นตลอดปีหรือเปิดเป็นช่วงเวลาตาม
หลักสูตรที่จัดอบรม ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 วัน
สถาบั น วิจั ยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาเห็ นถึงความต้องการของผู้ สูงอายุ
ภายในตาบล ที่ต้องการทากิจกรรมร่วมกัน ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ริเริ่มโครงการการส่งเสริมโรงเรียน
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ผู้ สู งอายุ ด้ านภาษาอั งกฤษ “ฟุ ตฟิ ต ฟ.ฟั น ” ต าบลบางนมโค ขึ้น เพื่ อ ให้ ผู้ สู งอายุ ได้พั ฒ นาตนเองในด้ าน
ภาษาอังกฤษ ทาให้ผู้สูงอายุกล้าแสดงออกพร้อมทั้งเปิดโลกทัศน์ของผู้สูงอายุให้กว้างขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษ
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกล้าแสดงออก
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 50 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

50

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103207100152 1. การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.
ฟัน" ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14,400
ค่าใช้สอย 27,300
ค่าวัสดุ 8,300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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

50,000.00

0.00

รวม 50,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ฟัน" ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า

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

50.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ด้านการจัดทาแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
รหัสโครงการ 6216000027
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
KPI204 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 20)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
แผนการสอน หมายถึง แผนการหรือโครงการที่จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการ
สอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ ง เป็ น การเตรียมการสอนอย่างมีระบบ และเป็นเครื่องมือที่ช่ว ยให้ ครูพัฒ นาการ
จัดการเรีย นการสอนไปสู่ จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลั กสู ตรได้อย่างมีประสิทธิภ าพ แผน
จัดการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้สอนทราบว่า ในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละชั่วโมงผู้สอนควรจะสอนรายวิชาใด ขอบข่าย
สาระการเรียนรู้ครอบคลุมเรื่องราวอะไรบ้าง รวมทั้งการสารวจสภาพปัญหาต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้สอนเกิดความ
มั่นใจในการจัดการเรียนรู้และสามรถทาการประเมินผลผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือครู กศน. มีหน้าที่สอน
นักศึกษาซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านวัย วุฒิภาวะ หรือแม้กระทั่งระดับช่วงชั้นของการศึกษาที่ครูกศน. ต้อง
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รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพราะฉะนั้นครู กศน. จึงจาเป็นต้องมีแผนการเรียนการ
สอนแบบบู ร ณาการ หรื อ แบบรายบุ ค คล เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ ท าการจั ด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากยิ่งขึ้น
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการจัดการ
เรียนการสอนของครู กศน. ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อทาให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างครบถ้วน สาม
รถนาความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่ อไป หรือนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างถูกต้อง
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครู กศน. มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอน
2) เพื่อให้ครู กศน. นาความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ในบริบทของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตาม
5. กลุ่มเป้าหมาย
ครู กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรืออ่างทอง 40 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

40

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103210120152 1. พัฒนาบุคลากรครุ กศน.ด้านการจัดทาแผนการสอน
แบบบูรณาการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
18,000
ค่าใช้สอย 28,300
ค่าวัสดุ
3,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

50,000.00

รวม

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาบุคลากรครุ กศน.ด้านการจัดทาแผนการสอนแบบบูรณาการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

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

40.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน.ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
รหัสโครงการ 6216000028
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
KPI204 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 20)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ในช่วงศตวรรษที่ 21 วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในปัจจุบัน
บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนาโปรแกรมสาหรับการจัดทาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา หลากหลาย
รูป แบบมีภ าพประกอบทั้งภาพนิ่ งและภาพเคลื่ อนไหว และยังสามารถบั น ทึ กเสี ยงประกอบให้ เกิด ความ
น่าสนใจได้ตามรสนิยมของแต่ละคนได้อย่างหลากหลาย และในอนาคตความรู้ต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่ าง
รวดเร็ว องค์ความรู้และตาราทั้งหลายที่พิมพ์บนกระดานจะล้าสมัยในเวลาอันสั้นและกลายเป็นหนังสือเก่าที่
จะต้องถูกกาจัดทิ้ง จากแนวโน้มดังกล่าว ในอนาคตหนังสือหรือสื่อการเรียนที่ใช้กระดาษเป็นวัตถุดิบในการ
พิมพ์จะมีต้นทุนที่สูงและไม่คุ้มค่ากับการจัดพิมพ์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เริ่มปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้นในปัจจุบัน
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และโลกอนาคต สื่อเทคโนโลยีจะเป็นสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มี
โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถจะเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทางานร่วมกับนักเรียน ใน
การแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูนามาใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออื่น ๆ จะช่วยส่ งเสริมให้
การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น
การพัฒนาความรู้คว
4. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการคิดค้น สร้างสรรค์ และผลิต
สื่อการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย
5. กลุ่มเป้าหมาย
ครู กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง 50 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 70,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

50

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103210130152 1. พัฒนาบุคลากรครู กศน.ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
28,800
ค่าใช้สอย 20,800
ค่าวัสดุ
20,400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท

70,000.00

รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

70,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

70,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาบุคลากรครู กศน.ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า

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)

50.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ด้านการนาสื่อไปใช้ในการเรียนการสอน
รหัสโครงการ 6216000029
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60), KPI204
จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิก าร มีหน้าที่หน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย ส านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหน้าที่กากับและดูแลการทางานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยทุกอาเภอที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการจัดการเรียนการสอนทุกตาบลโดยครู กศน.ตาบล
ซึ่ งมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนสามช่ ว งชั้ น คื อ ระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้กาหนดไว้โดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งครู กศน.
ตาบล ยังขาดความชานาญในการนาสื่อการเรียนการสอนที่ได้จัดทาขึ้น ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายใน
กศน.ตาบล
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เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครู กศน. คิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย ตลอดจนพั ฒ นาสื่ อการเรีย นรู้และนวัตกรรมต่า ง ๆ ให้ ส ามารถนาไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างสรรค์และพัฒ นาผลงานทางวิชาการ เพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และสถาบันวิจัยและพัฒนาเล็งเห็นความสาคัญจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรครู
กศน. ด้านการนาสื่อไปใช้ในการเรียนการสอนนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครู กศน. คิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย ตลอดจนพั ฒ นาสื่ อการเรีย นรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้ ส ามารถนาไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
ส่งเสริมและสนับ สนุน ครูและบุ คลากรทางการศึกษา ในการสร้ างสรรค์และพัฒ นาผลงานทางวิชาการ เพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
5. กลุ่มเป้าหมาย
ครู กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง 50 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 70,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

50

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103210140152 1. พัฒนาบุคลากรครู กศน. ด้านการนาสื่อไปใช้ในการเรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
70,000.00
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
28,800
ค่าใช้สอย 20,800
ค่าวัสดุ
20,400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท
รวม 70,000.00

0.00

70,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาบุคลากรครู กศน. ด้านการนาสื่อไปใช้ในการเรียนการสอน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

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

50.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริโดยประยุกต์ใช้ eDLTV/eDLIT ไปใช้ใน
การเรียนการสอน รหัสโครงการ 6216000030
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60),
KPI204 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 20)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน กาลังประสบปัญหาในด้านคุณภาพของนักเรียนปรากฎ
อยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดครู หรือครูไม่ครบชั้นไม่ครบสาระการเรียนรู้ ครูมีประสบการณ์หรือ
ทักษะการจัดการเรียนรู้น้อย ขาดสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย และการเข้าถึงได้ลาบาก ครูมีเวลาในการจัดการเรียน
การสอนน้อย กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก ทรัพยากรที่มีกระจัดกระจาย ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
คุ้มค่า และการแก้ปัญหาต่างๆก็ทาได้ในวงจากัด ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผนวกกับความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ที่จะ
นาเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใน
การจั ดการศึ กษา โดยการจั ด การศึ กษาทางไกลผ่ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (eDLTV/eDLIT) ด าเนิ นงาน
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เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีก ารจัดสภาพการสนับ สนุนการจัดการเรียนการสอน ของครู
อย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลง
มือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึ ก ษา ลดช่ อ งว่ างและเพิ่ ม โอกาสในการเข้าถึ งการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพให้ กั บ ประชาชนไทยทุ กคน
อัน เป็ น การดาเนิ น การตาม รอยเบื้ องพระยุคลบาท สนองพระราชดาริในการที่จะพั ฒ นาการศึกษาไทยให้
เจริญก้าวหน้า
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นความสาคั ญและประโยชน์
ดังกล่าวในการดาเนินภารกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน จึงได้กาหนด
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริโดยประยุกต์ใช้ eDLTV/eDLIT ไปใช้ในการเรียนการสอนขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการเผยแพร่ถ่ายทอดและพัฒนาการใช้ระบบ eDLTV/eDLIT ในการ
เรียนการสอนให้กับโรงเรียน
2) เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
3) เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการนา
eDLTV/eDLIT ไปใช้ในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
4) เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) เพื่อใช้ระบบเครือข่ายในโรงเรียนเชื่อมต่อกับระบบ eDLTV/eDLIT
5. กลุ่มเป้าหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
80 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

160

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103210150152 1. โครงการอบรม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
eDLTV/eDLIT สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน (พื้นที่จังหวัดอ่างทอง)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ จังหวัดอ่างทอง
103210150252 2. โครงการอบรม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
eDLTV/eDLIT สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน (พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
103210150352 3. โครงการอบรม การนา eDLTV/eDLIT ไปใช้พัฒนาการเรียน
การสอน (พื้นทีจ่ ังหวัดอ่างทอง)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ จังหวัดอ่างทอง
103210150452 4. โครงการอบรม การนา eDLTV/eDLIT ไปใช้พัฒนาการเรียน
การสอน (พื้นทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14,400
ค่าใช้สอย 23,700
ค่าวัสดุ
11,900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14,400
ค่าใช้สอย 18,700
ค่าวัสดุ
16,900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14,400
ค่าใช้สอย 23,700
ค่าวัสดุ
11,900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14,400
ค่าใช้สอย 18,700
ค่าวัสดุ
16,900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวม 200,000.00
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. โครงการอบรม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม eDLTV/eDLIT
สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไปใช้พัฒนาการเรียนการ
สอน (พื้นที่จังหวัดอ่างทอง)
2. โครงการอบรม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม eDLTV/eDLIT
สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไปใช้พัฒนาการเรียนการ
สอน (พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
3. โครงการอบรม การนา eDLTV/eDLIT ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน
(พื้นที่จังหวัดอ่างทอง)
4. โครงการอบรม การนา eDLTV/eDLIT ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน
(พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
40.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
40.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาเยาวชน รหัสโครงการ 6216000031
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย เยาวชนนับว่าเป็นกาลังสาคัญของ
ชาติที่จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะด้ านต่างๆ เป็นอย่างดี การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เยาวชนสามารถ
นาไปพัฒนาตนเองรวมทั้งประยุกต์ใช้ในอนาคตจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับเยาวชนที่อยู่ในยุกต์ปัจจุบัน โรงเรียนวัด
ใหม่ (ประพิตรประชาคาร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ มีข้อจากัดหลายด้าน โดยเฉพาะด้านอุปกรณ์และเทคนิคชั้นสูง ที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักเรียน หนึ่งในข้อจากัดดังกล่าว คือ องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยา ซึ่งการเรียนการสอนในศาสตร์
ดังกล่าวหากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทดลองจริง จะช่วยเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นและสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้ แต่สืบเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จึงมีข้อจากัดทั้งเรื่องบุคคลากรและ
เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ จ าเป็ น พื้ น ฐานส าหรับ การเรีย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกล้ อ ง
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จุลทรรศน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือจาเป็นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับการศึกษาด้านชีววิทยาวิทยาที่โรงเรียนแห่งนี้ยังขาด
แคลน จึงส่งผลให้ทั้งนักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนนี้ไม่มีโอกาศที่จะศึกษาและสอนโดยใช้เครื่องมือดังกล่าว
ได้ สาขาจุลชีววิทยา เป็นสาขาที่มีเครื่องมือที่จาเป็นสาหรับศึกษาศาสตร์ด้านชีววิ ทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้อง
จุลทรรศน์ อยู่อย่างเพียงพอ จึงเห็นว่าการลงพื้นที่เพื่อให้บริการวิชาการ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งด้าน
เนื้อหาและด้านการปฏิบัติจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ทั้งนักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียน
ดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคนิคการใช้กล้ องจุลทรรศน์ในการศึกษา และองค์ความรู้ทางด้านจุล
ชีววิทยาให้กับนักเรียนรวมทั้งบุคคลากรในโรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) สถาบันวิจัยและพัฒนาจึง
เล็งเห็นว่าการบริการวิชาการโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการศึกษาศาสตร์ทางชีววิทยาโดยใช้กล้อง
จุ ล ทรรศน์ แ ละการประยุ ก ต์ใช้จุ ลิ น ทรี ย์ เบื้ อ งต้น จะเป็ น ประโยชน์ อย่ างยิ่งแก่ เยาวชนและบุ ค คลากรของ
โรงเรียน ทั้งนี้ประโยชน์ที่จะเกิดจากการบริการวิชาการนี้ยังจะส่งผลสืบเนื่องกับนักศึกษาในสาขาจุลชีววิทยาซึ่ง
ร่วมกิจกรรมการบริการวิชานี้ที่จะได้ประสบการณ์ตรงในการใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาไปถ่ายทอด
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อน้อมนาศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติ ให้กับโรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
2) เพื่อให้นักเรียนและบุคคลากรโรงเรียน วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) ได้เรียนรู้และใช้กล้อง
จุลทรรศน์ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ จากการได้ทดลองและปฏิบัติจริง
3) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับโทษและ
ประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่มีต่อคุณภาพชีวิต
4) เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมมีทักษะด้านการนาจุลินทรีย์มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันโดยการใช้จุลินทรีย์ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนและบุคลากร ณ โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดาเนินงาน
1) การให้ ความรู้พื้น ฐานทางด้านจุลชีววิทยาแก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จุ ลิ น ทรีย์ ด้ านอัน ตรายจากจุ ลิ น ทรี ย์ สิ่ งที่ ม องไม่ เห็ น ด้ ว ยตามเปล่ า การประยุ กต์ น าจุลิ น ทรีย์ไปใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ทางด้านการเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ โดยให้ฝึกปฏิบัติการ คือ การใช้กล้องจุลทรรศน์ในการตรวจสอบ
จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ
2) การแบ่งกลุ่มในการฝึกปฏิบัติการนาจุลินทรีย์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสาหรับใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน โดยให้นักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาร่วมเป็นวิทยากรประจากลุ่ม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

732

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

40

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103214050152 1. การประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพือ่ การพัฒนาเยาวชน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
10,800
ค่าใช้สอย 11,600
ค่าวัสดุ
7,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

30,000.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

30,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวม

30,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. การประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพือ่ การพัฒนาเยาวชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความ
เข้าใจไม่น้อยกว่า

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

40.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
รหัสโครงการ 6216000032
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI340 มีระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ)
KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันวิถีการดาเนินชีวิตของคนไทย ทั้งความเชื่อ ความคิด ค่านิยม รวมถึงได้มีผลต่อศิลปวัฒนธรรม
ศิลปกรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมอย่างมาก มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบัน
ได้มีการพัฒ นาของชาติบ้านเมือง ที่มุ่งเน้นไปสู่ความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงและพัฒ นาของ
สังคมก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้น แต่อาจส่งผลทาให้ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมและประวัติศาสตร์
ในเรื่องต่างๆ อยู่ในความทรงจาลดน้อยลงไป ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมและประวัติศาสตร์นั้นมีความสาคัญ ที่
จะช่วยสร้างสานึกให้ผู้คนในสังคมรับรู้และเข้าใจถึงความมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน อันจะเป็ นปัจจัยสาคัญในการ
หล่อหลอมประชาชนคนในชาติให้มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นพลังส่งผลให้สังคมดาเนินไปได้
ด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นในทุกๆ สังคมจึงมีความจาเป้นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรณรงค์เร่งเร้าสร้างจิตสานึก
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และความเข้าใจในคุณค่าของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และร่วมมือร่วมใจกันทานุบารุงอนุรักษ์รักษา
มรดกทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ ให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติสืบไปในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นความสาคัญและประโยชน์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ ศิลปกรรมเก่าเล่า
เรื่อง (ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ขึ้นเพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกให้รู้คุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ไทยยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด
โครงการนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกิดความรัก ภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองของตน
2) เพื่อให้เข้าใจในการใช้ชีวิตในปัจจุบันชัดเจนขึ้น
3) เพื่อให้มีทักษะค้นคว้าข้อมูลทักษะแสดงความคิดเห็น
4) เพื่อเรียนรู้เข้าใจศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น
5) นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดารงชีวิตได้
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และประชาชนทั่วไป
- นักเรียน
- นักศึกษา
- นักวิชาการ ครู อาจารย์ - มัคคุเทศก์ ฯลฯ
6. วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103214060152 1. ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัติศาสตร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1- 4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าตอบแทน 7,200
ค่าใช้สอย 40,900
ค่าวัสดุ 1,900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

50,000.00

รวม

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

50,000.00

0.00

50,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า

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

80.00
80.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัติศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง)
รหัสโครงการ 6216000033
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันวิถีการดาเนินชีวิตของคนไทย ทั้งความเชื่อ ความคิด ค่านิยม รวมถึงได้มีผลต่อศิลปวัฒนธรรม
ศิลปกรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมอย่างมาก มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบัน
ได้มีการพัฒ นาของชาติบ้านเมือง ที่มุ่งเน้นไปสู่ความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงและพัฒ นาของ
สังคมก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้น แต่อาจส่งผลทาให้ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมและประวัติ ศาสตร์
ในเรื่องต่างๆ อยู่ในความทรงจาลดน้อยลงไป ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมและประวัติศาสตร์นั้นมีความสาคัญ ที่
จะช่วยสร้างสานึกให้ผู้คนในสังคมรับรู้และเข้าใจถึงความมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน อันจะเป็นปัจจัยสาคัญในการ
หล่อหลอมประชาชนคนในชาติให้มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอั นเดียวกัน เป็นพลังส่งผลให้สังคมดาเนินไปได้
ด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นในทุกๆ สังคมจึงมีความจาเป้นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรณรงค์เร่งเร้าสร้างจิตสานึก
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และความเข้าใจในคุณค่าของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และร่วมมือร่วมใจกันทานุบารุงอนุรักษ์รักษา
มรดกทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติสืบไป
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพั ฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นความสาคัญและ
ประโยชน์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัติศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง) ขึ้นเพื่อให้ความรู้
ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกให้รู้คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ไทยยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกิดความรัก ภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองของตน
2) เพื่อให้เข้าใจในการใช้ชีวิตในปัจจุบันชัดเจนขึ้น
3) เพื่อให้มีทักษะค้นคว้าข้อมูลทักษะแสดงความคิดเห็น
4) เพื่อเรียนรู้เข้าใจศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น
5) นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดารงชีวิตได้
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และประชาชนทั่วไป
- นักเรียน
- นักศึกษา
- นักวิชาการ ครู อาจารย์
- มัคคุเทศก์ ฯลฯ
6. วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103214070152 1. ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัติศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ จังหวัดอ่างทอง

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7,200
ค่าใช้สอย 40,900
ค่าวัสดุ 1,900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

50,000.00

รวม

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

50,000.00

0.00

50,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัติศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่นอ้ ย
กว่า

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

0.00

0.00

80.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน รหัสโครงการ 6216000034
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
แหล่งเรียนรู้ หมายถึง ที่อยู่ บริเวณศูนย์รวม บ่อเกิด แห่ง หรือ ที่ ที่มีสาระเนื้อหาเป็นข้อมูลความรู้
หรือเรี ย กว่าองค์ความรู้ ที่ป รากฏอยู่ รอบๆ ตัวมนุ ษย์ แหล่ งเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง แหล่ งข้อมู ล ข่าวสาร
สารสนเทศ วิท ยากรภู มิ ปั ญ ญา ชุ มชนท้ องถิ่น และประสบการณ์ อื่น ๆ ที่ ส นั บ สนุ นส่ งเสริม ให้ ผู้ เรีย น เกิ ด
กระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนนั้นมีมากมายหลายประเภทสถานที่ซึ่ง
ได้ แ ก่ การจั ด ห้ อ งสมุ ด ให้ กั บ ทางโรงเรี ย นในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น สถานที่ ร วบรวมหนั ง สื อ ทรั พ ยากร
สารสนเทศเพื่อการอ่าน การศึกษาค้นคว้า ให้มีการจัดระบบหมวดหมู่หนังสือตามหลักสากลเพื่อให้สะดวกต่อ
การสืบค้นข้อมูล ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินการจัดประชุม
ประชาคมบริการวิชาการสอบถามปัญหาและความต้องการในชุมชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอ่างทอง ซึ่งในที่ประชุมจะมีตัวแทนจากทางโรงเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ ที่มีความต้องการที่จะ
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สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่มีมาตรฐาน มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ในการนี้ทางสถาบันวิ จัยและพัฒนา จึงได้นา
ความต้องการของชุมชนในเรื่องดังกล่าว
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ทางโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่นให้เป็นสถานที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ่าน
การศึกษาค้นคว้
2) ให้ความรู้ในการจัดระบบหมวดหมู่หนังสือตามหลักสากล
3) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนสามารถศึกษาแสวงหาความรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และประชาชนทั่วไป
- นักเรียน
- นักศึกษา
- บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ ครู อาจารย์
6. วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

120

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103214080152 1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พื้นที่ๆ1 )
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
103214080252 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พื้นที่ๆ2)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
103214080352 3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (จังหวัดอ่างทอง)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
12,000
ค่าใช้สอย 22,900
ค่าวัสดุ 15,100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
12,000
ค่าใช้สอย 22,900
ค่าวัสดุ 15,100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
12,000
ค่าใช้สอย 22,900
ค่าวัสดุ 15,100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดอ่างทอง
รวม 150,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ๆ1 )
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ๆ2)
3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (จังหวัดอ่างทอง)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
40.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ
คน
ร้อยละ

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

85.00
0.00
0.00

0.00
40.00
85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รหัสโครงการ 6216000035
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการจัดประชุมประชาคมบริการวิชาการสอบถามปัญหา
และความต้องการในชุมชนทั้งในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมนั้นจะมีตัวแทนจากชุมชน ได้แก่ ชาวบ้านในพื้นที่
ผู้นาชุมชน ครูและบุคลากรของโรงเรียนในพื้นที่ โดยได้ข้อสรุปจากการประชุมดังกล่าว พบว่าทางชุมชนนั้นมี
ความต้องการที่จะให้ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ของตน ซึ่งการที่จะให้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นคงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไปนั้น จาเป็นที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ประชาชน
เป็นผู้สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน และเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน และสังคม
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการต่อสู้กับกระแสของการรุกของวัฒนธรรมยุคใหม่ โดยตระหนักถึงความสาคัญ
ของชุมชน มีคว
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน อนุรักษ์ ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) เพื่อเป็นการนาเอาศิลปะและภูมิปัญญาที่มาตั้งแต่เดิมมาบอกเล่าจากคนรุ่นก่อนๆ
3) เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์
ในท้ อ งถิ่ น ความเป็ น มา ศิ ล ปะและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อั น จะสร้างความภู มิ ใจและจิต ส านึ ก ในการรั ก ษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
4) เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อันดีที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชาชนทั่วไป
- นักเรียน
- นักศึกษา
- บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ ครู อาจารย์ ฯลฯ
6. วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103214090152 1. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 7,200
ค่าใช้สอย 40,900
ค่าวัสดุ 1,900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

50,000.00

รวม

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

50,000.00

0.00

50,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน

0.00

0.00

80.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา รหัสโครงการ 6216000036
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI337 จานวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
(4 โครงการ)
KPI343 ร้อยละของจานวนนักวิจัยที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20)
KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยามุ่งพั ฒ นาพื้ น ที่ เป้ าหมาย 5 พื้ นที่ แ ละได้แ บ่ งหน้ าที่ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบให้ ค ณ ะ/ส านั ก /สถาบั น ดั ง นี้ 1.พื้ น ที่ บ้ า นพยอม ต าบลพยอม อ าเภอวั ง น้ อ ย จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมอบหมายให้คณะครุศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ 2.พื้นที่บ้านลาไทร ตาบลลาไทร
อาเภอวังน้ อย จั งหวัดพระนครศรีอยุธ ยา มอบหมายให้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็ น
ผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ 3. พื้นที่บ้านคลอง
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทาข้อเสนอการวิจัยเชิงพื้นทีได้
3) เพื่อบูรณาการการทางานของนักวิจัย จากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไป
4) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพของอาจารย์และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรือมีงานวิจัยอยู่
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักวิจัยและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
6. วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

50

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

103214100152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัตกิ ารอย่างมี ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
ส่วนร่วมด้านวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
48,000
พระราชา
ค่าใช้สอย 246,400
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 300,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

300,000.00

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

300,000.00

0.00

รวม 300,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัตกิ ารอย่างมีส่วนร่วม
ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบสนองการบริการวิชาการตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รหัสโครงการ 6216000037
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI343 ร้อยละของจานวนนักวิจัยที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20)
KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยามุ่ งพั ฒ นามี พั น ธกิ จมุ่ งการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยน าศาสตร์
พระราชาที่เป็นแนวทาง แนวคิด ทฤษฎี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้นของประชาชน ทั้งนี้กลไกในการขับเคลื่อนอย่างหนึ่งคือ นักวิจัย ดังนั้นสถาบันวิจัยและ
พัฒ นาจึงจะดาเนิ นการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบสนองการบริการ
วิชาการตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้ กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยสร้างแรง
บั น ดาลใจให้ กับ นั กวิจั ย รุ่น ใหม่ ได้ตระหนั กถึงความส าคัญ ของการท างานเพื่ อพั ฒ นาชุม ชนโดยนาศาสตร์
พระราชามาประยุกต์ใช้ พร้อมส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ ประสบการณ์ และ
เครื่องมือในการทางานเชิงพื้นที่
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ตอบสนองการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยและการดาเนินงานวิจัยอย่างถูกต้อง
ตามหลัก วิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในการทาวิจัยและการเขียน
ข้อเสนอ
3) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้ง
ภายในและภายนอก
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

50

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103214110152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนักวิจยั รุ่นใหม่เพื่อ
ตอบสนองการบริการวิชาการตามศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรืออื่นๆ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
48,000
ค่าใช้สอย 246,400
ค่าวัสดุ 5,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

300,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00 300,000.00

0.00

0.00

รวม 300,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนักวิจยั รุ่นใหม่เพื่อตอบสนองการบริการ
วิชาการตามศาสตร์พระราชาสูก่ ารพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน

0.00

50.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ “ฟุตฟิต ฟ.ฟัน” บ้านคลองทราย
ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสโครงการ 6216000039
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62107 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
KPI107 จานวนโครงการ/กิจกรรม (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนา
ทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ และมี
ความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จาเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์
ที่สั่ งสมแก่บุ ค คลอื่น เพื่ อสื บ สานภู มิปั ญ ญาให้ คงคุณ ค่าคู่กั บ ชุม ชน การจัดกิ จกรรมของโรงเรียนผู้ สู งอายุ
จะกาหนดตารางกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ไว้ชัดเจน ระยะเวลาเปิดเรียนอาจเป็นตลอดปีหรือเปิดเป็นช่วงเวลา
ตามหลักสูตรที่จัดอบรม ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 วัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเห็นถึงความต้องการของผู้สูงอายุภายในตาบล ที่ต้องการทากิจกรรมร่วมกัน ทางสถาบันวิจัย
และพัฒนาจึงได้ริเริ่มโครงการการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ “ฟุตฟิต ฟ.ฟัน” บ้านคลองทราย

753

ตาบลคลองจิก ขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษ ทาให้ผู้สูงอายุกล้าแสดงออกพร้อมทั้ง
เปิดโลกทัศน์ของผู้สูงอายุให้กว้างขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษ
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกล้าแสดงออก
5. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านคลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

50

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103207110152 1. การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.
ฟัน" บ้านคลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
บ้านคลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14,400
ค่าใช้สอย 27,300
ค่าวัสดุ
8,300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

50,000.00

รวม

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

50,000.00

0.00

50,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" บ้านคลอง
ทราย ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

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

0.00

0.00

50.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ “ฟุตฟิต ฟ.ฟัน” บ้านอบทม
ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสโครงการ 6216000040
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62107 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน), KPI107 จานวนโครงการ/กิจกรรม
(ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนา
ทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ และมี
ความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จาเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่
สั่งสมแก่บุ คคลอื่น เพื่อสืบ สานภูมิปั ญญาให้ คงคุณ ค่าคู่กับชุมชน การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะ
กาหนดตารางกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ไว้ชัดเจน ระยะเวลาเปิดเรียนอาจเป็นตลอดปีหรือเปิดเป็นช่วงเวลาตาม
หลักสูตรที่จัดอบรม ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 วัน สถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเห็นถึงความต้องการของผู้สูงอายุภายในตาบล ที่ต้องการทากิจกรรมร่วมกัน ทางสถาบันวิจัย
และพัฒ นาจึงได้ริเริ่มโครงการการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ “ฟุตฟิต ฟ.ฟัน ” บ้านอบทม
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ตาบลยี่ล้นขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษ ทาให้ผู้สูงอายุกล้าแสดงออกพร้อมทั้งเปิด
โลกทัศน์ของผู้สูงอายุให้กว้างขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษ
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกล้าแสดงออก
5. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านอบทม ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

50

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103207120152 1. การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน"
บ้านอบทม ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
บ้านอบทม ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14,400
ค่าใช้สอย 27,300
ค่าวัสดุ 8,300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

50,000.00

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

50,000.00

0.00

50,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" บ้านอบทม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

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

0.00

0.00

50.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ “ฟุตฟิต ฟ.ฟัน” ตาบลคลองวัว
อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง รหัสโครงการ 6216000041
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62107 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
KPI107 จานวนโครงการ/กิจกรรม (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การ
พัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ
และมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จาเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประส
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษ
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกล้าแสดงออก
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5. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ ตาบลคลองวัว
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

50

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103207130152 1. โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ
"ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" ตาบลคลองวัว อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
ตาบลคลองวัว อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14,400
ค่าใช้สอย 27,300
ค่าวัสดุ 8,300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

50,000.00

รวม

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

50,000.00

0.00

50,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ "ฟุตฟิต
ฟ.ฟัน" ตาบลคลองวัว อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า

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

0.00

0.00

50.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการเตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“พืชสวนครัวสร้างรายได้” รหัสโครงการ 6216000042
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
KPI107 จานวนโครงการ/กิจกรรม (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มา
รับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจานวนมากขึ้นเรื่อยๆและอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพิ่มสูงขึ้น
โรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มขนาดของโรงพยาลเพื่ อให้ รองรับ ผู้ ที่มารั บบริการ ซึ่งเป็นภาระที่ รัฐบาลจะต้องเสี ย
งบประมาณในการดาเนินการเป็นอันมากและเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ
ที่สาคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมีหรือผัก -ผลไม้ ที่
ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารกาจัดศัตรูพืช อย่างไม่ถูกวิธีเพื่อเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ทา
ให้สารเคมีที่เป็นโ
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายในครัวเรือน
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยที่มาจากสารเคมีในพืชผัก
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาชนจานวน 120 คน
ประชาชนจังหวัดอ่างทอง ประชาชนจานวน 80 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

200

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103206070152 1. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 1 “พืชสวนครัวสร้างรายได้”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
103206070252 2. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 2 “พืชสวนครัวสร้างรายได้”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
103206070352 3. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 “พืชสวนครัวสร้างรายได้”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
103206070452 4. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 4 “พืชสวนครัวสร้างรายได้”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14,400
ค่าใช้สอย 22,900
ค่าวัสดุ
12,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14,400
ค่าใช้สอย 22,900
ค่าวัสดุ
12,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14,400
ค่าใช้สอย 22,900
ค่าวัสดุ
12,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14,400
ค่าใช้สอย 22,900
ค่าวัสดุ
12,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
103206070552 5. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 5 “พืชสวนครัวสร้างรายได้”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14,400
ค่าใช้สอย 22,900
ค่าวัสดุ
12,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

50,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
รวม 250,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1 “พืชสวน
ครัวสร้างรายได้”
2. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2 “พืชสวน
ครัวสร้างรายได้”
3. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3 “พืชสวน
ครัวสร้างรายได้”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

85.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

85.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมย่อย
4. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4 “พืชสวน
ครัวสร้างรายได้”
5. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 5 “พืชสวน
ครัวสร้างรายได้”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง “ผักพื้นบ้านสร้าง
อาชีพ” รหัสโครงการ 6216000043
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน เป็นโครงการของรัฐบาลที่ต้องการสร้างเศรษฐกิจระดับ
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐบาลมุ่งจัดสรรงบประมาณโดยตรง
ไปยังชุมชนทั่วประเทศ ให้ ทุกชุมชนมีโอกาสในการได้รับความช่วยเหลื อจากงบประมาณของภาครัฐ อย่าง
รวดเร็ว กาหนดเป้ าหมายการใช้เงินไว้ 4 ด้าน ได้แ ก่ การพัฒ นาอาชีพสาหรับผู้ด้อยโอกาส การพัฒ นาการ
เกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันบริหาร
จัดการและพัฒ นาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่อย่างมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ การลด
ต้นทุนและปัจจัยการผลิต พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่ม และสร้างโอกาสในการพัฒนา
หรือเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน
ด้วยเหตุนี้ ทางสถาบัน วิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา จึงได้เกิดโครงการ
ส่งเสริมและพัฒ นาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง “ผั กพื้นบ้านสร้างอาชีพ ” ขึ้น เพื่อเป็นการ
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ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงวิถีแห่งความพอเพียงโดย
เริ่มจากการปลูกพืชผักที่ต้องนามาบริโภคในชีวิตประจาวันก่อน แล้วจึงขยายผลในการจาหน่ายต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักพื้นบ้านสร้างอาชีพ
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 120 คน
ประชาชนจังหวัดอ่างทอง
จานวน 80 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

40

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก
103206080152

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 1 “ผักพื้นบ้านสร้างอาชีพ”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
103206080252 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 2 “ผักพื้นบ้านสร้างอาชีพ”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
103206080352 3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 “ผักพื้นบ้านสร้างอาชีพ”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
103206080452 4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 4 “ผักพื้นบ้านสร้างอาชีพ”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14,400
ค่าใช้สอย 22,900
ค่าวัสดุ
12,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14,400
ค่าใช้สอย 22,900
ค่าวัสดุ 12,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14,400
ค่าใช้สอย 22,900
ค่าวัสดุ
12,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าตอบแทน 14,400
ค่าใช้สอย 22,900
ค่าวัสดุ 12,700

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
103206080552 5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 5 “ผักพื้นบ้านสร้างอาชีพ”
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14,400
ค่าใช้สอย 22,900
ค่าวัสดุ
12,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
รวม 250,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1
“ผักพื้นบ้านสร้างอาชีพ”
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2
“ผักพื้นบ้านสร้างอาชีพ”
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3
“ผักพื้นบ้านสร้างอาชีพ”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

85.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

85.00
0.00

0.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00
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กิจกรรมย่อย
4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4
“ผักพื้นบ้านสร้างอาชีพ”
5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 5
“ผักพื้นบ้านสร้างอาชีพ”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
“ มะนาวสร้างรายได้” รหัสโครงการ 6216000044
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน เป็นโครงการของรัฐบาลที่ต้องการสร้างเศรษฐกิจระดับ
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐบาลมุ่งจัดสรรงบประมาณโดยตรง
ไปยังชุมชนทั่วประเทศ ให้ ทุกชุมชนมีโอกาสในการได้รับความช่วยเหลื อจากงบประมาณของภาครัฐ อย่าง
รวดเร็ว กาหนดเป้ าหมายการใช้เงินไว้ 4 ด้าน ได้แก่ การพั ฒ นาอาชีพสาหรับผู้ด้อยโอกาส การพัฒ นาการ
เกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันบริหาร
จัดการและพัฒ นาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่อย่างมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ การลด
ต้นทุนและปัจจัยการผลิต พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่ม และสร้างโอกาสในการพัฒนา
หรือเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน
ด้วยเหตุนี้ ทางสถาบัน วิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา จึงได้เกิดโครงการ
ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ ของชุ ม ชนตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง “มะนาวสร้ างรายได้ ” ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การ
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ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้กับประชาชนได้สร้างรายได้ให้ครอบครัวโดยการปลูกมะนาวซึ่ง
เป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถเก็บผลผลิตเพื่อจาหน่ายหรือขยายพันธุ์เพื่อจาหน่ายทาให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกมะนาวเพื่อสร้างอาชีพ
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 120 คน
ประชาชนจังหวัดอ่างทอง จานวน 80 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

200

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103206090152 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
1 “มะนาวสร้างรายได้”
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14,400
ค่าใช้สอย 22,900
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าวัสดุ
12,700
ไตรมาส 1-4
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
103206090252 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
2 “มะนาวสร้างรายได้”
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14,400
ค่าใช้สอย 22,900
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าวัสดุ
12,700
ไตรมาส 1-4
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
103206090352 3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
3 “มะนาวสร้างรายได้”
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14,400
ค่าใช้สอย 22,900
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าวัสดุ
12,700
ไตรมาส 1-4
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
103206090452 4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
4 “มะนาวสร้างรายได้”
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14,400
ค่าใช้สอย 22,900
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าวัสดุ
12,700
ไตรมาส 1-4
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
103206090552 5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
5 “มะนาวสร้างรายได้”
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14,400
ค่าใช้สอย 22,900
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าวัสดุ
12,700
ไตรมาส 1-4
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

50,000.00

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

50,000.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง
รวม 250,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1
“มะนาวสร้างรายได้”
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2
“มะนาวสร้างรายได้”
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3
“มะนาวสร้างรายได้”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
40.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
40.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00
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กิจกรรมย่อย
4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4
“มะนาวสร้างรายได้”
5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 5
“มะนาวสร้างรายได้”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
40.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ อาชีพผู้สูงอายุเพิ่มคุณค่าชีวิตยามชรา ต.บางนมโค
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสโครงการ 6216000045
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนา
ทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ และมี
ความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จาเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่
สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นถึงความจาเป็นในการเพิ่มพูนทักษะชีวิตของผู้สูงอายุในตาบลบางนมโค ที่ต้องการ
ทากิจกรรมร่วมกันในด้านการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ริเริ่มโครงการการ
ส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ อาชีพผู้สูงอายุเพิ่มคุณค่าชีวิตยามชรา ต.บางนมโคขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทักษะ
ตนเองในด้านอาชีพ ทาให้ผู้สูงอายุมีรายได้เสริม เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ทักษะชีวิตพร้อมทั้งเปิดโลกทัศน์
ของผู้สูงอายุให้กว้างขึ้น
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีรายได้เสริม
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุฝึกทักษะอาชีพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ ตาบลบางนมโค จานวน 40 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

40

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103206100152 1. การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ อาชีพผูส้ ูงอายุเพิ่มคุณค่าชีวิต
ยามชรา ต.บางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่างทอง

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 12,000
ค่าใช้สอย 18,900
ค่าวัสดุ 19,100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

50,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

50,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ อาชีพผูส้ ูงอายุเพิ่มคุณค่าชีวิตยามชรา
ต.บางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ อาชีพผู้สูงอายุเพิ่มคุณค่าชีวิตยามชรา ต.หันสัง
รหัสโครงการ 6216000046
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การ
พัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ
และมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จาเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจาก
หน่ วยงานที่เกี่ ย วข้อ งขณะเดีย วกัน ก็เป็ น พื้ นที่ ที่ผู้ สู งอายุ จะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภู มิความรู้
ประสบการณ์ ที่ สั่ งสมแก่บุ คคลอื่น เพื่ อสื บ สานภู มิ ปัญ ญาให้ คงคุณ ค่าคู่ กับชุมชน สถาบั นวิจัยและพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นถึงความจาเป็นในการเพิ่มพูนทักษะชีวิตของผู้ สูงอายุในตาบล
บางนมโค ที่ต้องการทากิจกรรมร่วมกันในด้านการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้
ริเริ่มโครงการการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ อาชีพผู้สูงอายุเพิ่มคุณค่าชีวิตยามชรา ต.หันสังขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้พัฒนาทักษะตนเองในด้านอาชีพ ทาให้ผู้สูงอายุมีรายได้เสริม เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ทักษะชีวิตพร้อม
ทั้งเปิดโลกทัศน์ของผู้สูงอายุให้กว้างขึ้น
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีรายได้เสริม
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุฝึกทักษะอาชีพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ ตาบลหันสัง 40 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

40

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103206110152 1. การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ อาชีพผูส้ ูงอายุเพิ่มคุณค่าชีวิต
ยามชรา ต.หันสัง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
ต.หันสัง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14,400
ค่าใช้สอย 22,900
ค่าวัสดุ
12,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

50,000.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

50,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ อาชีพผูส้ ูงอายุเพิ่มคุณค่าชีวิตยามชรา
ต.หันสัง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (ป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่) รหัสโครงการ 6216000047
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กลุ่ ม บ้ า นแพนพั ฒ นาหมู่ ที่ 11 เทศบาลต าบลบางนมโค ได้ จั ด ตั้ งกลุ่ ม บ้ านแพนพั ฒ นา หมู่ ที่ 11
เทศบาลตาบลบาง นมโค เพื่อทาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ โดยการนาของผู้ใหญ่สมชาย ศุภผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาจาก
โครงการประชารัฐ ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีส่วนช่วยในการ
ก่อตั้งกลุ่ มนี้ อีกทั้งยั งเป็ น ที่ป รึกษาของโครงการจนสามารถผลิตไม้เสียบอาหารออกจาหน่ายยังท้องตลาด
ภายในชุมชนได้ ต่อมาทางกลุ่มประสบปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อราเนื่องจากความชื้นในอากาศมีมาก และยัง
ขาดวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง ทาให้ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ประสบปัญหาจนไม่สามารถนาผลิตภัณฑ์วางขายในท้องตล
ลาดได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เห็นถึงความต้องการของกลุ่มบ้าน
แพนพัฒนา หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค จึงได้เกิดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (ป้องกัน
การเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่)ขึ้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อรา ช่วยส่งเสริม และสนับสนุน

783

การพัฒนากลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค ให้ก้าวไปข้างหน้า ด้วยความมั่นคง และ
ยั่งยืนต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ทราบถึงวิธีการป้องกันเชื้อราที่เกิดจากไม้ไผ่
2) เพื่อให้ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเชื้อราผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้
5. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกกลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค 20 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 75,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

20

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103206120152 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (ป้องกันการเกิด
เชื้อราในผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 21,600
ค่าใช้สอย 18,000
ค่าวัสดุ 35,400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท

75,000.00

รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

75,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

75,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (ป้องกันการเกิดเชื้อราใน
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน

20.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
รหัสโครงการ 6216000048
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กลุ่ ม บ้ า นแพนพั ฒ นาหมู่ ที่ 11 เทศบาลต าบลบางนมโค ได้ จั ด ตั้ งกลุ่ ม บ้ านแพนพั ฒ นา หมู่ ที่ 11
เทศบาลตาบลบางนมโค เพื่อทาผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารขึ้น โดยการนาของผู้ใหญ่สมชาย ศุภผล ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
มาจากโครงการประชารัฐ ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีส่วนช่วย
ในการก่อตั้งกลุ่มนี้ อีกทั้งยังเป็ น ที่ป รึกษาของกลุ่ มบ้านแพนพัฒ นา หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค จน
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารออกจาหน่ายยังท้องตลาดภายในชุมชนได้ ต่อมาทางกลุ่มบ้านแพนพัฒนา
หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค มีความต้ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารให้มีขนาดของไม้เสียบเพิ่ม
มากขึ้น เช่น จากเดิมทางกลุ่มมีไม้เสียบขนาด 5 นิ้ว, 6 นิ้ว, 7 นิ้ว และจะมีการพัฒนาขนาดของไม้เสียบเพิ่มขึ้น
คือ ขนาด 8 นิ้ว, 9 นิ้ว และ 10 นิ้ว ให้มีคุณภาพและสามารถจาหน่ายในกลุ่มตลาดที่ขายขึ้น เช่น จากเดิมทาง
กลุ่มมีการส่งไม้เสียบอาหารขายที่ตลาดบ้านแพนและร้านขายของชาในอาเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา แต่
ต่อไปจะมีการขยายตลาดการขายไม้เสียบไปยังตลาดอาเภออื่นและร้านขายของชาในอาเภออื่นที่ใกล้เคียงต่อไป
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สถาบัน วิจั ยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เห็นถึ งความต้องการดังกล่าว จึงได้เกิด
โครงการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากลขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒ นากลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืน
ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหาร
2) เพื่อให้กลุ่มบ้านแพนพัฒนา มีการขยายตลาดในการจาหน่ายไม้เสียบอาหาร
5. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกกลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค 20 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

20

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103206130152 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
บ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 36,000
ค่าใช้สอย 29,800
ค่าวัสดุ 34,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

100,000.00 100,000.00

0.00

จานวนเงิน

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

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)

20.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การผลิตตะเกียบจากไม้ไผ่ รหัสโครงการ 6216000049
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กลุ่ ม บ้ า นแพนพั ฒ นาหมู่ ที่ 11 เทศบาลต าบลบางนมโค ได้ จั ด ตั้ งกลุ่ ม บ้ านแพนพั ฒ นา หมู่ ที่ 11
เทศบาลตาบลบางนมโค เพื่อทาผลิตภั ณฑ์ไม้เสียบอาหารขึ้น โดยการนาของผู้ใหญ่สมชาย ศุภผล ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
มาจากโครงการประชารัฐ ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีส่วนช่วย
ในการก่อตั้งกลุ่มนี้ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาของโครงการจนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารออกจาหน่ายยัง
ท้องตลาดภายในชุมชนได้ ต่อมาทางกลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์ ไม้เสี ยบอาหารมีความต้องการผลิ ตตะเกียบจากไม้ไผ่
นอกเหนือจากการผลิตไม้เสียบอาหาร เนื่องจากในพื้นที่เทศบาลตาบลบางนมโค มีความต้องการใช้ตะเกียบ
มากขึ้ น ทั้ งยั งมี ก ารจ าหน่ า ยตะเกี ย บไม้ ไผ่ ในชุ ม ชนน้ อ ย สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้เห็นถึงความต้องการของกลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค จึงได้
เกิดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์การผลิตตะเกียบจากไม้ไผ่ขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มบ้าน
แพนพัฒนา หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11 ตาบลบางนมโค เกิดการทาตะเกียบจากไม้ไผ่
2) เพื่อให้กลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11 ตาบลบางนมโค มีทักษะในการทาตะเกียบจากไม้ไผ่
3) เพื่อให้กลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11 ตาบลบางนมโค มีผลิตภัณฑ์ตะเกียบจากไม้ไผ่จาหน่ายในตลาด
5. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกกลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11 ตาบลบางนมโค จานวน 20 คน
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

20

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103206140152 1. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การผลิตตะเกียบจากไม้ไผ่
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 11 ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 42,000
ค่าใช้สอย 41,300
ค่าวัสดุ 66,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

150,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00 150,000.00

0.00

0.00

รวม 150,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การผลิตตะเกียบจากไม้ไผ่

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

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

20.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

791

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด(ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
รหัสโครงการ 6216000050
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กลุ่ ม บ้ า นแพนพั ฒ นาหมู่ ที่ 11 เทศบาลต าบลบางนมโค ได้ จั ด ตั้ งกลุ่ ม บ้ านแพนพั ฒ นา หมู่ ที่ 11
เทศบาลตาบลบางนมโค เพื่อทาผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารขึ้น โดยการนาของผู้ใหญ่สมชาย ศุภผล ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
มาจากโครงการประชารัฐ ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีส่วนช่วย
ในการก่อตั้งกลุ่มนี้ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาของโครงการจนสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารออกจาหน่าย
ยังท้องตลาดภายในชุมชนได้ ต่อมาทางกลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค มีความต้องการ
เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้ มากขึ้นนอกเหนือจากตลาดภายในชุมชน เพื่อเป็นการเผยแพร่และหาช่องทาง
การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของกลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่
11 เทศบาลตาบลบางนมโค จึงได้เกิดโครงการส่งเสริมการออกแบบและจัดทาเว็ปเพจสาหรับผลิตภัณฑ์จากไม้
ไผ่ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย อีกทั้งยังเป็นการอบรมให้สมาชิกกลุ่มได้มีความรู้ในเรื่องการทาเว็ป
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เพจที่ ทัน สมัย และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ เพื่อพัฒ นาการตลาดของกลุ่ มบ้ านแพนพัฒ นา หมู่ที่ 11
เทศบาลตาบลบางนมโค ได้อีกทางหนึ่ง
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค มีเว็ปเพจที่ทันสมัย
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
5. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกกลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค จานวน 40 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

40

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103206150152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด(ออนไลน์) สาหรับ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 43,200
ค่าใช้สอย 41,500
ค่าวัสดุ 15,300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

100,000.00

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

100,000.00

0.00

รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด(ออนไลน์)
สาหรับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า

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

0.00

0.00

40.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหวายเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล รหัสโครงการ 6216000051
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กลุ่ ม บ้ า นแพนพั ฒ นาหมู่ ที่ 11 เทศบาลต าบลบางนมโค ได้ จั ด ตั้ งกลุ่ ม บ้ านแพนพั ฒ นา หมู่ ที่ 11
เทศบาลตาบลบางนมโค เพื่อทาผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารขึ้น โดยการนาของผู้ใหญ่สมชาย ศุภผล ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
มาจากโครงการประชารัฐ ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มี ส่วนช่วย
ในการก่ อ ตั้ งกลุ่ ม นี้ อี ก ทั้ งยั งเป็ น ที่ ป รึ ก ษาของกลุ่ ม บ้ านแพนพั ฒ นา หมู่ ที่ 11 เทศบาลต าบลบางนมโค
จนสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์พวงหรีดประยุกต์ออกจาหน่ายภายในชุมชนได้ ต่อมาทางกลุ่มกลุ่มบ้านแพนพัฒนา
หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค มีความต้องการพัฒ นาผลิตภัณฑ์พวงหรี ดเพื่อให้ มีความสวยงาม และมี
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น สามารถจาหน่ายในกลุ่มตลาดที่กว้างขึ้น กลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11
เทศบาลตาบลบางนมโค จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สนองตอบความต้องการของตลาดในยุค
ปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความต้องการดังกล่าว จึง
ได้เกิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พวงหรีดเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากลขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุนการ
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พัฒ นากลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืน
ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์พวงหรีดให้มากขึ้น
2) เพื่อให้กลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค มีตลาดในการจาหน่ายเพิ่มมากขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกกลุ่มบ้านแพนพัฒนา หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค จานวน 20 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

20

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103206160152 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์พวงหรีดเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 28,800
ค่าใช้สอย 23,900
ค่าวัสดุ 47,300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

100,000.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

100,000.00

0.00

0.00

รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์พวงหรีดเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

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

20.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาหัตถกรรมผักตบชวา ภูมิปัญญาแห่งหันสัง รหัสโครงการ 6216000052
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ปั จจุ บั น ผู้สู งอายุ ในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นกลุ่ มประชากรที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วมากกว่ากลุ่มอื่ น เนื่ องจากวิทยาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขได้พัฒ นาก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว การบาบัด รักษา ป้องกันโรคภัยต่างๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้คนชรามีอายุยืนยาว มากขึ้น และ
กาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบไม่ทันตั้งตัว ตาบลหันสัง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มี
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ ความรู้แก่ป ระชาชนภายในชุมชนจึงทาให้ เกิดกลุ่ มพัฒ นาหั ตถกรรมผั กตบชวาขึ้น เพื่อให้
ประชาชนตาบลหันสังได้มีทักษะในการทาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาในขั้นต้น ซึ่งกลุ่มนี้จาเป็นต้องมีการพัฒนา
ในด้านฝีมือ และความชานาญ จึงได้เกิดโครงการพัฒนาหัตถกรรมผักตบชวา ภูมิปัญญาแห่งหันสังขึ้น เพื่อช่วย
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากลุ่มพัฒนาหัตถกรรมผักตบชวา ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มทักษะในการทาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
2) เพื่อเพิ่มความชานาญในการทาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตาบลหันสัง จานวน 20 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นทีด่ าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 80,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103206170152 1. พัฒนาหัตถกรรมผักตบชวา ภูมิปัญญาแห่งหันสัง
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
ตาบลหันสัง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 28,800
ค่าใช้สอย 23,900
ค่าวัสดุ 27,300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

จานวนเงิน
80,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

80,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

รวม 80,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. พัฒนาหัตถกรรมผักตบชวา ภูมิปัญญาแห่งหันสัง

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

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)

20.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

800

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (การป้องกันการเกิดเชื้อราใน
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา) รหัสโครงการ 6216000053
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตาบลหันสัง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้มีกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
โดยสถาบั น วิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ได้ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ความรู้แก่
ประชาชนภายในชุมชนจึงทาให้เกิดกลุ่มพัฒนาหัตถกรรมผักตบชวาขึ้น เพื่อให้ประชาชนตาบลหันสังได้มีทักษะ
ในการทาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาในขั้ นต้น ซึ่งกลุ่มนี้ประสบปัญหาในเรื่องผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อรา ส่งผลให้เกิด
ความเสียหาย ไม่สามารถจาหน่ายในท้องตลาดได้ จากปัญหานี้จึงได้เกิดโครงการพัฒ นาคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา)ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึน้ กับกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาจนผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสามารถจาหน่ายได้ในท้องตลาด
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
2) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวามีความรู้เรื่องการป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์
จากผักตบชวา
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตาบลหันสัง 20 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 75,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

20

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103206180152 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (การ
ป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
ตาบลหันสัง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 21,600
ค่าใช้สอย 20,000
ค่าวัสดุ 33,400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท

75,000.00

รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

75,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

75,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
(การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

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

20.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
รหัสโครงการ 6216000054
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบัน วิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ได้ส่งเสริมการสร้างอาชี พ
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาให้แก่ประชาชนตาบลหันสัง อาเภอบางปะหัน ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
มีงานทาเพื่อลดภาวะความเครียด ต่อมาทางกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผั ก ตบชวาเพื่ อ ให้ มี ค วามประณี ต และสวยงามมากขึ้ น มี รูป แบบที่ ต รงตามความต้ อ งการตลาด กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวามีความจาเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สนองตอบกับความต้องการของตลาด
ทางสถาบั น วิจั ย และพั ฒ นาได้ เล็ งเห็ น ถึ งความต้ อ งการดั งกล่ าว จึ งได้ เกิ ด โครงการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
ผักตบชวาเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากลขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาให้มากขึ้น
2) เพื่อให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาให้มากขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตาบลหันสัง 20 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

20

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103206190152 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
ตาบลหันสัง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 28,800
ค่าใช้สอย 23,900
ค่าวัสดุ 47,300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

100,000.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

100,000.00

0.00

0.00

รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

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

20.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
รหัสโครงการ 6216000055
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตาบลหันสัง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกลุ่มทาผลิตภัณฑ์จากผั กตบชวา เป็นการ
ส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนมี กิจ กรรมท าร่ วมกัน และช่ วยให้ ชุ มชนสร้างรายได้ จากการนาวัช พื ช ที่ไร้ค่ามาสร้าง
ประโยชน์ ทารายได้ให้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ซึ่งกลุ่มนี้มีจานวนการผลิตเพื่อส่งจาหน่ายตามความ
ต้องการของตลาด ซึ่งทางกลุ่มทาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักตบชวามีความต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดในการ
จัดจาหน่ายให้มากขึ้น จึงมีความสนใจในการทาเว็บเพจเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ให้บุคคลภายนอกได้เข้าถึง
สินค้ามากที่สุด สถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความต้องการ
พัฒนาการทาเว็บเพจเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด หรือด้านการตลาด (ออนไลน์) จึงได้เกิดโครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย
อีกทั้งยังเป็นการอบรมให้สมาชิกกลุ่มได้มีความรู้ในเรื่องการตลาด (ออนไลน์) ที่ทันสมัยและสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปใช้เพื่อพัฒนาการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาได้อีกทางหนึ่ง
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวามีความรู้เรื่องการตลาด (ออนไลน์) ที่ทันสมัย
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตาบลหันสัง 40 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

40

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103206200152 1. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์)
สาหรับผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
ตาบลหันสัง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 43,200
ค่าใช้สอย 41,500
ค่าวัสดุ 15,300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

100,000.00

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

100,000.00

0.00

รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์)
สาหรับผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความ
เข้าใจไม่น้อยกว่า

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

0.00

0.00

40.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
รหัสโครงการ 6216000056
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ชุมชนบ้านแห ตาบลคลองวัว อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มีกลุ่มทาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย เป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทาร่วมกัน และช่วยให้ชุมชนสร้างรายได้จากการปลูกกล้วยเพื่อส่งผลผลิตให้
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย ซึ่งกลุ่มนี้มีจานวนการผลิตเพื่อส่งจาหน่ายเป็นจานวนมาก ทางกลุ่มผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากกล้วยมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ รสชาติ การเก็บรักษาเป็นต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็น
ถึงความจาเป็นดังกล่าว จึงได้เกิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากลขึ้น
เพื่อช่วยส่งเสริม สนั บ สนุ น และพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์แปรรูปจากกล้ วยให้ มีศักยภาพเทียบเท่าสากล ให้ก้าวไป
ข้างหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยให้ดีขึ้น
2) เพื่อให้กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย มีตลาดในการจาหน่ายเพิ่มมากขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย จานวน 20 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

20

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103206210152 1. โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนบ้านแห ตาบลคลองวัว อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 28,800
ค่าใช้สอย 23,900
ค่าวัสดุ 47,300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

100,000.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

100,000.00

0.00

0.00

รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่
ตลาดสากล

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความ
เข้าใจไม่น้อยกว่า

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

0.00

20.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

812

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากกล้วย
รหัสโครงการ 6216000057
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ชุมชนบ้านแห ตาบลคลองวัว อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มีกลุ่มทาผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากกล้วย เป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทาร่วมกัน และช่วยให้ชุมชนสร้างรายได้จากการปลูกกล้วยเพื่อส่งผลผลิตให้
กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แปรรูป จากกล้ วย ซึ่ งกลุ่ ม นี้ มีจานวนการผลิ ต เพื่ อส่ งจาหน่ายเป็ น จานวนมาก ทางกลุ่ ม ท า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยมีความต้องการเพิ่มตลาดในการจัดจาหน่ายให้มากขึ้น จึงมีความสนใจในการทาเว็บ
เพจ หรือการตลาด (ออนไลน์ ) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ให้ บุคคลภายนอกได้เข้าถึงแหล่ งผลิตมากที่สุ ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความต้องการพัฒนาการทาเว็บ
เพจหรือการตลาด
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกล้วยมีเว็ปเพจหรือการทาการตลาด (ออนไลน์) ที่ทันสมัย
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
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5. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนบ้านแห ตาบลคลองวัว อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 40 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

40

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103206220152 1. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์)
สาหรับผลิตภัณฑ์จากกล้วย
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนบ้านแห ตาบลคลองวัว อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 43,200
ค่าใช้สอย 41,500
ค่าวัสดุ 15,300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

100,000.00

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

100,000.00

0.00

รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับ
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมี
ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหวายเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล รหัสโครงการ 6216000058
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพผลิตภัณฑ์
จากหวายให้ แก่ป ระชาชนตาบลบางนมโค ให้ มีอ าชีพ เสริม เพิ่ มรายได้ให้ ครอบครัว มีงานท าเพื่ อลดภาวะ
ความเครียด ต่อมาทางกลุ่มผลิตภัณฑ์จากหวาย มีความต้องการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์จากหวายเพื่อให้มีความ
ประณีตและสวยงามมากขึ้นมีรูปแบบที่ตรงตามความต้องการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหวายมีความจาเป็นใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สนองตอบกับความต้องการของตลาด ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เล็งเห็นถึง
ความต้องการดังกล่าว จึงได้เกิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหวายเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากลขึ้น เพื่อช่วย
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์จากหวาย ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากหวายให้มากขึ้น
2) เพื่อให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์จากหวายมีจานวนมากขึ้น
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5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตาบลบางนมโค จานวน 20 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

20

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103206230152 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากหวายเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 36,000
ค่าใช้สอย 29,800
ค่าวัสดุ 34,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

100,000.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

100,000.00

0.00

0.00

รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากหวายเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า

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

20.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากหวาย
รหัสโครงการ 6216000059
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพผลิตภัณฑ์
จากหวายให้ แก่ป ระชาชนตาบลบางนมโค ให้ มีอ าชีพ เสริม เพิ่ มรายได้ให้ ครอบครัว มีงานท าเพื่ อลดภาวะ
ความเครีย ด ต่อมาทางกลุ่มผลิตภัณฑ์จ ากหวาย มีความต้องการพัฒ นาผลิตภัณฑ์จากหวายเพื่อให้ มีความ
ประณีตและสวยงามมากขึ้นมีรูปแบบที่ตรงตามความต้องการตลาด กลุ่มผลิตภั ณฑ์จากหวายมีความจาเป็นใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สนองตอบกับความต้องการของตลาด และ มีความต้องการที่จะมีช่องทางการจัด
จาหน่ายนอกเหนือจากตลาดภายในชุมชน เพื่อเป็นการเผยแพร่และหาช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
เกิดขึ้นจากกลุ่ม ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เล็งเห็นถึ งความต้องการดังกล่าว จึงได้เกิดโครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากหวายขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากหวาย ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหวายมีความรู้เรื่องการตลาด (ออนไลน์) ที่ทันสมัย
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตาบลบางนมโค จานวน 40 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

40

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103206240152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับ
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 43,200
ค่าใช้สอย 41,500
ค่าวัสดุ15,300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

100,000.00

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

100,000.00

0.00

รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากหวาย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมี
ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า

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

40.00
85.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการเพือ่ จัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี รหัสโครงการ 6216000060
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
จากการที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได้ ล งประชาคมบริก ารวิ ช าการร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ 5 พื้ น ที่
เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งพื้นที่การพัฒนาท้องถิ่นเก่า
ที่อยู่ในการกากับดูแล สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รวมรวมข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
พบว่าส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรและเกษตรกรรม และมีปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชซึ่งจัดว่าเป็น
ปัญหาสาคัญยิ่ง ทาให้เกษตรกรต้องหาหนทางและวิธีการต่างๆ นามาใช้เพื่อการควบคุมศัตรูพืช วิธีการต่างๆ ที่
เกษตรกรส่ วนใหญ่ ช อบใช้นั้ น จะมีสารเคมี ซึ่งเป็นวิธีที่มีข้อเสี ยหลายอย่าง กล่าวคือ สารเคมีที่ใช้อาจเป็น
อัน ตรายต่ อ เกษตรกรและผู้ บ ริ โภค รวมถึ งยั งอาจเป็ น อั น ตรายต่ อ แมลงและจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ส ามารถน ามาใช้
ประโยชน์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ นอกจากนี้สารเคมีนั้นยังสามารถสะสมก่อให้ เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจะจัดโครงการ การควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธีขึ้น เพื่อให้ความรู้ ให้คาปรึกษา ดูแลเกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีให้กับเกษตรกรใน
พื้นที่เป้าหมายการพัฒนา ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็น ประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่าง
ยิ่ง
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในแนวทางการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 120 คน
ประชาชนจังหวัดอ่างทอง จานวน 80 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

150

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103206250152 1. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 1
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ จังหวัดอ่างทอง
103206250252 2. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 2
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ จังหวัดอ่างทอง
103206250352 3. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 3
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ จังหวัดอ่างทอง
103206250452 4. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 4
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ จังหวัดอ่างทอง
103206250552 5. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 5
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ จังหวัดอ่างทอง

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14,400
ค่าใช้สอย 18,500
ค่าวัสดุ 17,100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14,400
ค่าใช้สอย 18,500
ค่าวัสดุ 17,100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14,400
ค่าใช้สอย 18,500
ค่าวัสดุ 17,100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14,400
ค่าใช้สอย 18,500
ค่าวัสดุ 17,100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14,400
ค่าใช้สอย 18,500
ค่าวัสดุ 17,100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

จานวนเงิน
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

รวม 250,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ไตรมาสที่ 1

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 1
2. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 2
3. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 3
4. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 4
5. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 5

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
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)

30.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
30.00
85.00
30.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
85.00
30.00
85.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

825

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นักเก็ตจากปลา รหัสโครงการ 6216000061
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท
ผลผลิต/โครงการ ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI104 จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ชุมชนบ้านอบทม ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นชุมชนที่เป็นหมู่บ้าน
เกษตรกรรม บริเวณพื้นที่มีลาคลองเชื่อมโยงรอบหมู่บ้าน ครัวเรือนอยู่กันแบบกระจัดกระจายตามสภาพชนบท
ของประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพทานา และเลี้ยงปลาเป็นหลัก ภายในพื้นที่
ชุมชนบ้านคลองทรายมีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
และมีกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา อาทิเช่น ปลาร้า ปลาเค็ม เป็นต้น จากการลงพื้นที่ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทาให้ทราบว่าพื้นที่ชุมชนบ้านอบทม ตาบลยี่ล้น อาเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีลักษณะเด่น คือ
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนบ้านอบทม ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง
2) เพื่อถอดบทเรียนจากโครงการ และศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอด และยกระดับผลิตภัณฑ์โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่เชิงพาณิชย์
5. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลา บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 80,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

827

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

20

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103206260152 1. การส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นักเก็ตจากปลา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดาเนินการ
บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน 28,800
ค่าใช้สอย 25,500
ค่าวัสดุ 25,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

80,000.00

รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

80,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

80,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นักเก็ตจากปลา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความ
เข้าใจไม่น้อยกว่า

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)

20.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
รหัสโครงการ 6217000003
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62108 โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.013 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 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 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีปรัชญาสาคัญในการเป็นสถาบันที่รอบ
รู้ เชิดชู สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา โดยมีวิสัยทัศน์ สู่การเป็นศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาที่มีคุณภาพ
รวมไปถึงส่งเสริมและประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่ อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สถาบันอยุธยา
ศึกษามีห อศิลป์ แห่ งชาติพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่เผยแพร่ผลงานศิลปะของศิล ปินต่อสาธารณชน
สาหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยาเป็นการนาเสนอองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของ
อยุธยาเมืองมรดกโลกผ่านผลงานศิลปะอันจะนาไปสู่ความตระหนักรู้ในคุณค่าของอยุธยาเมืองมรดกโลก
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา โดยการนาเสนอองค์ความรู้ด้าน
ต่างๆ ของอยุธยาเมืองมรดกโลกผ่านผลงานศิลปะ
2) เพื่อนาผลงานศิลปะจากศิลปินระดับชาติมาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดก
โลก : พระนครศรีอยุธยา” เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สนใจทั่วไป 100 คน
6. วิธีการดาเนินงาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย ในหัวข้อ สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่น
มรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา และจัดนิทรรศการนาเสนอผลงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 188,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. จานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ
3. ผลงานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ
เชิงคุณภาพ
1. มีต้นแบบงานศิลปะร่วมสมัยของท้องถิ่นเมืองมรดกโลกเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
2. มีต้นแบบงานศิลปะร่วมสมัยของท้องถิ่นเมืองมรดกโลกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง
มรดกโลก
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน
ชิ้น

100
500
30

ชิ้นงาน

30

ชิ้นงาน

30

ร้อยละ
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11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101301010152 1. กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
สร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย ใน
รายละเอียด : งบดาเนินงาน 188,000
หัวข้อ สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : ค่าตอบแทน
พระนครศรีอยุธยา
-ค่าตอบแทนวิทยากร 18 ชั่วโมง 5 คนๆละ 1,000 บาท 90,000
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ระยะเวลาดาเนินการ
-ค่าอาหารกลางวัน (3 วัน) 3 มื้อ 100 คนๆละ 80 บาท 24,000
1 ตุลาคม 2561 - 31ธันวาคม
-ค่าอาหารว่าง (3 วัน) 6 มื้อ 100 คนๆละ 25 บาท 15,000
2561
-ค่าที่พักวิทยากร 2 คืน 5 คนๆละ 1,400 บาท14,000
สถานที่ดาเนินการ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
45,000
หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188,000 บาท

จานวนเงิน
188,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

188,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

รวม 188,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย ใน
หัวข้อ สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับการอบรม

คน

100.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ

ชึ้น

30.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย รหัสโครงการ 6217000004
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62108 โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.013 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 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 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ กษา มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา เป็ น หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ าที่ ในด้ า น
การศึก ษา ค้น คว้า วิจั ย ข้อมู ล เกี่ ย วกับ ประวัติศ าสตร์ โบราณคดี ศิ ล ปวัฒ นธรรม ภู มิ ปัญ ญาท้อ งถิ่น และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการสนับสนุน
ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทาง
วิชาการด้านอยุธยาศึกษา ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งวัฒนธรรมของ
ชาติ นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลทางด้ านการศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันอยุธยาศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสาคัญใน
ด้านการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา ในเขตบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดนครนายก
2) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับกลุ่มครูภูมิปัญญา
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) ภูมิปัญญาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครนายก
2) บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน
1) ดาเนินการรับสมัครบุคคลภูมิปัญญาเพื่อเสนอพิจารณารายชื่อเข้ารับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ
ครั้งที่ 16 ประจาปี พ.ศ. 2562
2) จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกภูมิปัญญาที่คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์การ
ประกวด
3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา เพื่อมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 16 ประจาปี พ.ศ. 2562
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 02/04/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 69,020.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. เล่มสารสนเทศองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาจากบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

100

เล่ม

20

ร้อยละ
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11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101301020152 1. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มี
ผลงานดีเด่นทางการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2561-02/04/2562
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และพิจารณารางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 6 คนๆละ 400 บาท = 2400
2. ค่าจ้างทาโล่รางวัล 1 ครั้ง x 10 ชิ้น ๆ ละ 1,500 บาท = 15,000
3. ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 1 งาน = 5,000
4. ค่าจ้างจัดทาเอกสารสูจิบัตรประกอบกิจกรรม 1 ครั้ง 100
เล่ม ๆ
ละ 150 บาท = 15,000
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 35 บาท = 3,500
6. ค่าจ้างจัดทาสารสนเทศองค์ความรู้ส่วนบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรี
ราชภัฏ 20 เล่ม ๆ ละ 150 บาท = 3,000
7. ค่าวัสดุอุปกรณ์เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างจัดทารูป ค่ากรอบรูป ค่า
กรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าดอกไม้ ฯลฯ= 25,120
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,020 บาท
รวม

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

69,020.00

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

69,020.00

0.00

69,020.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทาง
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาไทย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคคลประเภทภูมปิ ัญญาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
และเครือข่ายทางด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม
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ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน

0.00

0.00

100.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

90.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา รหัสโครงการ 6217000006
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62402 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักคือการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ ป ระกาศเป็ น มรดกโลกเมื่ อ ปี พ .ศ. 2534 อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา จึงมีนักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาท่องเที่ยว โบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่ปรากฏให้
เห็นเป็นสิ่งยืนยันถึงหลักฐานทางวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองของบรรพบุรุษชาวกรุงศรีอยุธยา นอกจาก
โบราณสถาน โบราณวัตถุเหล่านี้ยังมีภูมิวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษในอดีตมีคุณค่าควร
แก่การรับรู้ สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นควรมีแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงภูมิวัฒนธรรมในด้านต่างๆของคนอยุธยา
เพื่อให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้ศึกษา ได้เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
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4. วัตถุประสงค์
1) สร้างแหล่งท่องเที่ยวด้านภูมิวัฒนธรรมอยุธยา
2) เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมอยุธยาในด้านต่างๆ
5. กลุ่มเป้าหมาย
สถาบันอยุธยาศึกษา
6. วิธีการดาเนินงาน ก่อสร้างอาคารห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 31/03/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 707,400.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. อาคารของเก็บของ
เชิงคุณภาพ
1. ห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา
เชิงเวลา
1. ก่อสร้างแล้วเสร็จ
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

งาน

1

งาน

1

งาน

1

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101222020132 1. สร้างห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-2
สถานที่ดาเนินการ สถาบันอยุธยาศึกษา

จานวนเงิน

สิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด : งานก่อสร้างห้องเก็บของด้านหลัง
สถาบันอยุธยาศึกษา จานวน 1 งาน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 707,400 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

707,400.00 210,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

497,400.00

0.00

0.00

รวม 707,400.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. สร้างห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาคารห้องเก็บของ

หน่วยนับ
งาน

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

1

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา รหัสโครงการ 6217000007
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62405 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวิสัยทัศน์ใน
การเป็นศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาที่มีคุณภาพ ภายในห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาได้จัดให้บริการข้อมูล
ทางด้านเอกสารเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวบรวมหนังสือ งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ เอกสาร
จดหมายเหตุ กฤตภาค ข่ าวหนั งสื อพิ ม พ์ บทความทางวิ ช าการ แผนที่ ฯลฯ ที่ มี เนื้ อหาเกี่ ย วกับ จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยาในทุก ๆ ด้านไว้สาหรับให้บริการนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นหมวดหมู่
สถาบั น อยุ ธยาศึก ษา จึ งมีค วามจ าเป็น ในการพั ฒ นาห้ องศูน ย์ข้อมู ล อยุธ ยาศึ กษา เพื่ อ ให้ มีความ
เพียบพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และเอกสารทางวิชาการด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตรง เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการศึกษาค้นคว้า วิจัย
ตลอดจนการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านอยุธยาศึกษา นาไปสู่ความก้าวหน้าในการศึกษา
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ค้นคว้าทางวิชาการเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นนครประวัติศาสตร์แห่งชาติ ที่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางในฐานะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การบริการของศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษามีความพร้อมในการบริการ
2) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาค้นคว้า วิจัย ตลอดจนการบูรณาการกับการเรียนการสอน
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ จานวน 200 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 1 ชุด
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 31/12/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 354,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ครุภัณฑ์ประจาห้องศูนย์ขอ้ มูลสถาบันอยุธยาศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา
เชิงเวลา
1. ผลการดาเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุด

1

ร้อยละ

85

ไตรมาส

1

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101224070131 1. จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

จานวนเงิน

ครุภัณฑ์
354,000.00
รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 1 ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 354000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์ห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา ราคา 354000 จานวน 1
ชุด รวมเป็นเงิน 354,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 354,000.00 บาท
รวม 354,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

354,000.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

0.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ประจาห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์ประจาห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา

หน่วยนับ
ครั้ง
ครั้ง

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)

1.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการ ชุดครุภัณฑ์ประจาห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา
รายละเอียดรายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
จานวน/
ลาดับที่
รายการ
หน่วยนับ
1
ครุภณ
ั ฑ์ห้องศูนย์ข้อมูล
1 ชุด
อยุธยาศึกษา

ราคาต่อหน่วย
(บาท)
354,000

รวมเงิน
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
(บาท)
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
354,000 มาตรฐานฯ
ประกอบด้วย
1) ชั้นหนังสือห้องสมุด จานวน 18 ตู้
-ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 38 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว สูง 77 นิ้ว
-ชั้นหนังสือแบบขัน้ สูง วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น
-มีลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
-ด้านข้างสามารถประกอบฝาไม้หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้
2) ชั้นวารสาร จานวน 2 ตู้
-ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 38 นิ้ว ลึก 10 นิ้ว สูง 74 นิ้ว
-วางหนังสือได้ 5 ระดับชั้น
-ด้านข้างสามารถประกอบฝาไม้หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้
3) เคาน์เตอร์ไม้หน้าตรง จานวน 2 ชุด
-ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 240 ซม. ลึก 70 ซม. สูง 100 ซม.
-โครงสร้างแข็งแรง ประกอบด้วยตู้ 3 ลิ้นชักล้อเลื่อน รางคียบ์ อรด์ พร้อมที่วางซีพียูล้อเลื่อน
-ปุ่มขาทาจากเหล็กชุบโครเมี่ยมปรับระดับได้ สีสัก
4) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน 4 เตรื่อง
-มีหน่วยประมวลผลกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า (CPU) 4 แกนหลัก (4Core) Intel Core i5-7500
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 3.4GHz. จานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจาแบบCache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2GB
-มีหน่วยความจาหลัก(RAM) ชนิด DDR 4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive)ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB จานวน 1 หน่วย
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ลาดับที่

จานวน/
หน่วยนับ

รายการ

รวม

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
-มี DVD RW จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)แบบ10/100/1000Base-T จานวน1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB2.0 จานวน 4 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ แบบ USB Port จานวน 1 ชุด
-มีจอภาพ HP 20kd IPS LED Backlit Monitor มี Contrast Ratio 1000:1
-มีการรับประกันสินค้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี

354,000
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา รหัสโครงการ 6217000008
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62108 โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.013 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 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 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายประการหนึ่ งคือเป็นศูนย์กลางการบริการ และ
เผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลกอย่าง
ยั่งยืน และมียุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานด้าน
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการทานุบารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา รวมทั้งการวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลการ
เรียนรู้ทางวัฒ นธรรมอยุธยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒ นาท้องถิ่น ดังปรัชญาของสถาบันอยุธ ยา
ศึกษาคือ รอบรู้ เชิดชู สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา สอดคล้องและเป็นไปตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์
ข้างต้น สถาบันอยุธยาศึกษา จึงเห็นสมควรเสนอจัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ เรื่องอยุ ธยาศึก ษา กิจ กรรมน าเสนอผลงานวิช าการและงานวิจัยอยุธ ยาศึกษา ครั้งที่ 1-2 กิจกรรม
บรรยายการอนุ รั กษ์และพัฒ นาอยุ ธ ยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1-3 เพื่ อพัฒ นาหน่ว ยงานให้ นาไปสู่ การเป็ น
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ศูนย์กลางความรู้วัฒนธรรมอยุธยา เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก และ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมบนรากฐานแห่งความเป็นไทย
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา แก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป
2) เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป จานวน 1,700 คน
6. วิธีการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 234,380.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม
2. ร้อยละความพึงพอใจที่ได้รับจากกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1
2. ไตรมาส 2
3. ไตรมาส 3
4. ไตรมาส 4
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม
คน

7
1,700

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

2
2
2
1

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101301030152 1. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

101301030252 2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระะนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรทรงคุณวุฒิ 4 คนๆละ 1.30 ชั่วโมง
1,800 บาท 7,200
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 1.30 ชั่วโมง 900 บาท
1,800
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
2,400
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 250 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ
35 บาท35,000
- ค่าอาหารกลางวัน 250 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ
100 บาท 50,000
- ค่าจ้างทารูปเล่มเอกสารประกอบการสัมมนา 270 ชุดๆ ละ
100 บาท 27,000
- ค่าตกแต่งสถานที่ 1 ครั้ง 8,000 บาท 8,000
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 9,000 บาท 9,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140400 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
-ค่าจ้าง
จัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการอบรม 1 ครั้งๆละ
1,200 ชุดๆละ 20 บาท 24,000
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,200 คนๆละ 1 มื้อๆละ
15 บาท 18,000
ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุในการจัดอบรม 1-10 รายการ 8,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

140,400.00

0.00

140,400.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101301030352 3. กิจกรรมนาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย
ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระะนครศรีอยุธยา
101301030452 4. กิจกรรมนาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย
ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระะนครศรีอยุธยา
101301030552 5. กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระะนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ
600 บาท 5,400
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท
1,750
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ 1 ครั้ง
2,000 บาท 2,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9150 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
5,400
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ
35 บาท 1,750
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 2,000 บาท 2,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9150 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท
3,600
ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
35 บาท 1,750
-ค่าจัดทาเอกสารประกอบการบรรยาย 1 ครั้ง 50 เล่ม ๆ ละ
25 บาท 1,250
-ไปราชการ ค่าบารุงรถ/ค่าน้ามันรถ/ค่าทางด่วน ฯลฯ 1 ครั้ง
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

9,150.00

9,150.00

0.00

0.00

0.00

9,150.00

0.00

0.00

9,150.00

0.00

8,560.00

8,560.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101301030652 6. กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระะนครศรีอยุธยา

101301030752 7. กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระะนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1,960 บาท1,960
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8560 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
8,560.00
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท
3,600
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
35 บาท 1,750
-ค่าจัดทาเอกสารประกอบการบรรยาย 1 ครั้ง 50 เล่ม ๆ ละ
25 บาท 1,250
-ไปราชการ ค่าบารุงรถ/ค่าน้ามันรถ/ค่าทางด่วน ฯลฯ 1 ครั้ง
1,960 บาท 1,960
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8560 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
8,560.00
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท
3,600
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
35 บาท 1,750
-ค่าจัดทาเอกสารประกอบการบรรยาย 1 ครั้ง 50 เล่ม ๆ ละ
25 บาท 1,250
-ไปราชการ ค่าบารุงรถ/ค่าน้ามันรถ/ค่าทางด่วน ฯลฯ 1 ครั้ง 1,960
บาท
1,960
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8560 บาท
รวม 234,380.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ
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ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

8,560.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,560.00

0.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ
2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา
3. กิจกรรมนาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1
4. กิจกรรมนาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 2
5. กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1
6. กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
7. กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
85.00
0.00
0.00
50.00

250.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
85.00
0.00

0.00
0.00
1200.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

85.00
0.00

0.00
50.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
50.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ) รหัสโครงการ 6217000009
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62108 โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.013 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 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 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบั นอยุธยาศึกษา เป็น หน่วยงานด้านวั ฒ นธรรมของมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
พัน ธกิจในการทานุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรมอยุธยา รวมทั้งการวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
วัฒนธรรมอยุธยา มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการพัฒ นาท้ องถิ่น ดังปรัช ญาของสถาบันอยุธยาศึกษาคือ รอบรู้ เชิ ดชู สู่สร้างสรรค์วัฒ นธรรมอยุธยา
วารสารทางวิชาการ เป็นสื่อทางวิชาการที่ทรงคุณภาพ นอกจากจะสามารถนามาเป็นเครื่องมือเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านวัฒ นธรรมได้อย่างดีแล้ว และยังสามารถสะท้อนถึงคุณภาพทางวิชาการของหน่วยงานได้อีกด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา สอดคล้องและเป็นไปตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ข้างต้น
สถาบันอยุธยาศึกษา จึงเห็นสมควรที่จะพัฒนา “วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา”ที่มีการตีพิมพ์มาอย่างต่อเนื่อง
ให้เป็นวารสารที่มีมาตรฐานวารสารวิชาการยิ่งขึ้นอย่ างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวัฒนธรรม
อยุธยาต่อไป
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อเผยแพร่ องค์ความรู้ท างวิช าการและงานวิจัยทางด้านวัฒ นธรรมอยุธยา โดยพิ มพ์ เผยแพร่
บทความทางวิชาการ (Article) สารนิพนธ์ต้นฉบับหรือบทความงานวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์
(Review Article) วิ จ ารณ์ ห นั ง สื อ (Book Review) ทางด้ า นอยุ ธ ยาศึ ก ษา ในสาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์
2) เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการของสถาบันอยุธยาศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวารสารวิชาการ ตาม
หลักเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
5. กลุ่มเป้าหมาย
วารสารวิชาการ 2 ฉบับ
6. วิธีการดาเนินงาน จัดทาวารสารวิชาการ 2 ฉบับ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 131,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนการพิมพ์วารสาร
เชิงคุณภาพ
1. บทความผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เชิงเวลา
1. ตีพิมพ์วารสารแล้วเสร็จ
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ฉบับ

2

ฉบับ

2

ฉบับ

2

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101301040152 1. จัดทาวารสารวิชาการอยุธยา
ศึกษา (2 ฉบับ)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2 และไตรมาส 4
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
131,000.00
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ประเมินบทความวิชาการ 2 ฉบับๆ ละ 9,000 บาท 18,000
ค่าใช้สอย
ค่าจ้างทาวารสารวิชาการ 2 ฉบับๆ ละ 54,000 บาท 108,000
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ (ซอง , ดวงตราไปรษณียากร และอื่นๆ) 5,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131000 บาท
รวม 131,000.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

68,000.00

0.00

63,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. จัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการพิมพ์วารสาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ

งาน
งาน

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

1.00
1.00

0.00
0.00

1.00
1.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการเตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
รหัสโครงการ 6217000010
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62108 โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.013 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 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 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ศาสตร์พระราชา เป็นองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้มาจาก
การทรงงานอย่างหนั กตลอดรัช สมัยของพระองค์ท่าน เพื่อให้ ป ระชาชนชาวไทยได้อยู่กันอย่างผาสุก ด้ว ย
โครงการตามพระราชดาริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒ นาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการเข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา เราชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยได้รับน้าพระทัยของพระองค์ผ่านโครงการตามพระราชดาริ
เช่น โครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย และการพัฒนาเป็นพื้นที่รับน้าตามโครงการแก้มลิง
ณ ทุ่งมะขามหย่อง โครงการปรับปรุงและขุด ลอกคลองเมืองอาเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ
ที่ส่งผลให้พวกเรามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงดาเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงแนะนาให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี นาศาสตร์แห่งพระราชามาเป็น
หลักการบริหารประเทศ ความใส่พระราชหฤทัยในทุกข์สุขของประชาชนชาวไทยได้เป็นที่ประจักษ์มาตั้งแต่ครั้ง
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ยังทรงดารงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จากพระราชกรณียกิ จหลาย
ด้าน พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการเกษตรไทย การให้ท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเอง และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทรงแนะนาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนาในการพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มขีดความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้า เพื่อเป็ นรากฐานการขับเคลื่อนประเทศไทย
ต่อไปสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การน าศาสตร์พระราชา และข้อมูล ทางวัฒ นธรรมอยุธ ยามาประยุกต์ใช้ในการพั ฒ นาสั งคม
ปัจจุบันอย่างยั่งยืน จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่ การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และสามารถนาศาสตร์พระราชา มา
ปรับใช้กับการดารงชีวิต ตลอดจนสามารถนามาใช้แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และสามารถนาศาสตร์พระราชา มา
ปรับใช้กับการดารงชีวิต ตลอดจนสามารถนามาใช้แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้นาชุมชน เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ จานวน 40 คน
6. วิธีการดาเนินงาน
การอบรมทางวิชาการเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 32,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความรู้ที่ได้รับ
2. ร้อยละความพึงพอใจ
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 3
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม
คน

1
40

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

กิจกรรม

1

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101301050152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
3,600
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท
3,600
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
2,800
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000
- ค่าบารุงรถ/ค่าน้ามัน 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 7,500 บาท
7,500
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 10,500 บาท
10,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32000 บาท
รวม

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ
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จานวนเงิน
32,000.00

32,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

32,000.00

0.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับ

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

0.00

0.00

40.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

856

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 - 2
รหัสโครงการ 6217000013
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62108 โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.013 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 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 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในด้าน
การศึกษาค้นคว้าวิจัย และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีพันธกิจในการสนับสนุนให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย
รวมทั้งให้บริการทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอยุธยาศึกษา ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจใน
คุณค่า และความภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยในแขนงต่าง ๆ สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่
สนใจทั่วไป เป็นการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม อีกทั้งยังสามารถนาไปพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้ใน
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การประกอบอาชีพต่อไปได้ในอนาคตอันจะเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของระดับองค์กร และระดับประเทศ
ให้เกิดความมัน่ คง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา และสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปหัตถกรรมที่มาจากภูมิปัญญาไทย
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยาให้คงอยู่สืบไป
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จานวน 60 คน
6. วิธีการดาเนินงาน
- อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1
- อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 31/12/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 50,600.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
3. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

60

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101301060152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
อยุธยา ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

101301060252 2. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
อยุธยา ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 31/12/2561
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 3,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท
เป็นเงิน 3,600 บาท
ค่าอาหาร 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 3,000
บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เป็นเงิน 2,100 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น วัสดุการฝึกอบรม,ป้าย,กระดาษทาเกียรติ
บัตร ฯลฯ 1 ครั้ง เป็นเงิน 13,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25300 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 3,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท
เป็นเงิน 3,600 บาท
ค่าอาหาร 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 3,000
บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เป็นเงิน 2,100 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น วัสดุการฝึกอบรม,ป้าย,กระดาษทาเกียรติ
บัตร ฯลฯ 1 ครั้ง
เป็นเงิน 13,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25300 บาท

25,300.00

25,300.00

0.00

0.00

0.00

25,300.00

25,300.00

0.00

0.00

0.00

รวม

50,600.00
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1
2. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้
ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้
ความเข้าใจไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

คน
ร้อยละ

30.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม
ร้อยละ

30.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
ผู้เข้าอบรมมาไม่ครบตามที่ลงทะเบียนไว้

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
-อัพเดตรายชื่อผู้ลงทะเบียนและมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ทางช่องทางเว๊ปไซต์และเฟสบุ๊คของทาง
สถาบันอยุธยาศึกษา
-โทรคอนเฟิร์มการเข้าร่วมการอบรมก่อนวันงาน เพื่อให้ทราบจานวนและรายชื่อที่แน่นอน
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสโครงการ 6217000015
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62108 โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : ผ.013 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 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 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ภูมิปั ญ ญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปั ญ ญาชาวบ้ าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจาก
ประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่น
หนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่
ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่ช่วยเหนี่ยวรั้งสมาชิกในสังคม
นั้นๆ ให้มีความรู้สึกผูกพัน สมานสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา การศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีอยู่น้อย และข้อมูลที่มีอยู่นั้นค่อนข้างกระจัดกระจาย ไม่ได้ถูก
เก็บไว้อย่างเป็นระบบ บ้างเป็นข้อมูลที่ล้าสมัย และยังไม่สมบูรณ์ ในขณะที่สังคมในปัจจุบันได้วิวัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว ทาให้บรรดาข้อมูล หรือผู้ที่สามารถให้ข้อมูลของท้องถิ่นต่างๆ ได้นั้น ค่อยๆ สิ้นไปตามอายุขัย และ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
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สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงเห็นสมควรจัดทาโครงการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพื่ อ ศึ ก ษารวบรวมและเผยแพร่ ข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่สนใจ
6. วิธีการดาเนินงาน ศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 60,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนองค์ความรู้
เชิงคุณภาพ
1. รูปเล่มองค์ความรู้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
เชิงเวลา
1. จานวนกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส

862

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

เรื่อง

3

เล่ม

450

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

101301070152 1. ศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 450 เล่ม ๆ 80 บาท = 36000
- ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 3 เรือ่ ง จานวน 9 คนๆละ
2500 = 22500
- วัสดุ,อุปกรณ์ = 1500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท
รวม

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

60,000.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

60,000.00

60,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. ศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนองค์ความรู้

รายการ

0.00

0.00

0.00

3.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน
รหัสโครงการ 6217000016
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI202 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน ได้มุ่งทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่ งยื น โดยเฉพาะในด้านการอุดมศึกษา หนึ่ งในนโยบายของรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้ น
ความส าคั ญ ของการส่ งเสริ ม บทบาทให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในพื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศท าหน้ าที่ เป็ น พี่ เลี้ ย งให้ แ ก่
สถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฉะนั้นทุกภาคส่วนที่มีความ
เกี่ยวข้องจาเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างเป็นระบบและเดินหน้าการพัฒนาเพื่อเป้าหมายในการยกระดับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากนโยบายด้านการอุดมศึกษาดังกล่าว สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเป็น
หน่วยงานด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการทานุบารุง และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา รวมทั้ งการวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็น
ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุ ธยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น ดังปรัชญาของ
สถาบันอยุธยาศึกษาคือ รอบรู้ เชิดชู สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา จึงเห็นสมควรเสนอจัดโครงการส่งเสริมและ
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พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นามาจัดทาเอกสารบันทึกภูมิ
ปัญญา นิทรรศการ และวีดีทัศน์บันทึกภูมิปัญญา เผยแพร่แก่สาธารณชน
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (5 พื้นที่) และเผยแพร่แก่สาธารณชน
2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (5 พื้นที่)
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สนใจทั่วไป จานวน 500 คน
6. วิธีการดาเนินงาน
เก็บรวบรวมข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ( 5 พื้นที่ ) จัดทาเอกสารบันทึกภูมิปัญญา นิทรรศการ และวีดีทัศน์บันทึกภูมิปัญญา
เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม
2. ร้อยละความพึงพอใจที่ได้รับจากกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 3
2. ไตรมาส 4
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม
คน

5
500

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

กิจกรรม
กิจกรรม

3
2

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103210160152 1. กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่เป้าหมายการพัฒนา (5 พื้นที่) ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของ

103210160252 2. กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่เป้าหมายการพัฒนา (5 พื้นที่) ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : งบดาเนินงาน
1.5 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 คนๆละ 2
เรื่องๆละ 5,000 บาท 10,000
- ค่าจ้างจัดทาเอกสารบันทึกภูมปิ ัญญา 1 รายการ 250 เล่มๆ
ละ 100 บาท 25,000
- ค่าจ้างถ่ายทาวีดีทัศน์บันทึกภูมิปัญญา และตัดต่อวีดโี อ
พร้อมเสียงบรรยาย 1 งาน 15,000 บาท 15,000
- ค่าจ้างจัดทานิทรรศการบันทึกภูมิปัญญา 1 งาน
40,000 บาท 40,000
1.6 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอปุ กรณ์
1-10 รายการ 10,000 บาท 10,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : งบดาเนินงาน
1.5 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 คนๆละ 2
เรื่องๆละ 5,000 บาท 10,000
- ค่าจ้างจัดทาเอกสารบันทึกภูมปิ ัญญา 1 รายการ 250 เล่มๆ
ละ 100 บาท 25,000
- ค่าจ้างถ่ายทาวีดีทัศน์บันทึกภูมิปัญญา และตัดต่อวีดโี อ
พร้อมเสียงบรรยาย 1 งาน 15,000 บาท 15,000
- ค่าจ้างจัดทานิทรรศการบันทึกภูมิปัญญา 1 งาน 40,000
บาท 40,000
1.6 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอปุ กรณ์ 1-10 รายการ 10,000 บาท 10,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

866

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103210160352 3. กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 3
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่เป้าหมายการพัฒนา (5 พื้นที่) ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

103210160452 4. กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 4
ระยะเวลาดาเนินการ
พื้นที่เป้าหมายการพัฒนา (5 พื้นที่) ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถานที่ดาเนินการ
ไตรมาส 4

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : งบดาเนินงาน
1.5 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 คนๆละ 2
เรื่องๆละ 5,000 บาท 10,000
- ค่าจ้างจัดทาเอกสารบันทึกภูมปิ ัญญา 1 รายการ 250 เล่มๆ
ละ 100 บาท 25,000
- ค่าจ้างถ่ายทาวีดีทัศน์บันทึกภูมิปัญญา และตัดต่อวีดโี อ
พร้อมเสียงบรรยาย 1 งาน 15,000 บาท 15,000
- ค่าจ้างจัดทานิทรรศการบันทึกภูมิปัญญา 1 งาน 40,000
บาท 40,000
1.6 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอปุ กรณ์ 1-10 รายการ 10,000 บาท 10,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : งบดาเนินงาน
1.5 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 คนๆละ 2
เรื่องๆละ 5,000 บาท 10,000
- ค่าจ้างจัดทาเอกสารบันทึกภูมปิ ัญญา 1 รายการ 250 เล่มๆ
ละ 100 บาท 25,000
- ค่าจ้างถ่ายทาวีดีทัศน์บันทึกภูมิปัญญา และตัดต่อวีดโี อ
พร้อมเสียงบรรยาย 1 งาน 15,000 บาท 15,000
- ค่าจ้างจัดทานิทรรศการบันทึกภูมิปัญญา 1 งาน 40,000
บาท 40,000
1.6 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอปุ กรณ์ 1-10 รายการ 10,000 บาท 10,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
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จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103210160552 5. กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 5
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่เป้าหมายการพัฒนา (5 พื้นที่) ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : งบดาเนินงาน
1.5 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 คนๆละ 2
เรื่องๆละ 5,000 บาท 10,000
- ค่าจ้างจัดทาเอกสารบันทึกภูมปิ ัญญา 1 รายการ 250 เล่มๆ
ละ 100 บาท 25,000
- ค่าจ้างถ่ายทาวีดีทัศน์บันทึกภูมิปัญญา และตัดต่อวีดโี อ
พร้อมเสียงบรรยาย 1 งาน 15,000 บาท 15,000
- ค่าจ้างจัดทานิทรรศการบันทึกภูมิปัญญา 1 งาน 40,000
บาท 40,000
1.6 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอปุ กรณ์ 1-10 รายการ 10,000 บาท 10,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
รวม

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา
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จานวนเงิน
100,000.00

500,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

100,000.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 1
2. กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 2
3. กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 3
4. กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 4
5. กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 5

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก รหัสโครงการ 6217000017
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62302 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI301 จานวนพื้นที่ที่ได้รับการสร้างเสริมศักยภาพภาพบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก (2 พื้นที่)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0301, 3.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ดาเนินงาน
ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ และให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา อาทิ ในด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ด้วยยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ว่าด้วยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม โดยการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดก
โลก สถาบันอยุธยาศึกษา จึงมีความมุ่งหมายที่จะจัดทา “ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดก
โลก” ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมศิลปกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ทรงคุณค่าแห่งการได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก
จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก
2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยว จานวน 200 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดทานิทรรศการ และเอกสารเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยว
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม
2. ร้อยละความพึงพอใจที่ได้รับจากกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 2
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม
คน

1
200

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

กิจกรรม

1

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103218010152 1. โครงการศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
อยุธยาเมืองมรดกโลก
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าจ้างจัดทานิทรรศการ 1 งานๆละ
250,000 บาท 250,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250000 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

250,000.00

รวม

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

250,000.00

0.00

0.00

250,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. โครงการศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม

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

200.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว
รหัสโครงการ 6217000018
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62302 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI301 จานวนพื้นที่ที่ได้รับการสร้างเสริมศักยภาพภาพบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก (2 พื้นที่)
KPI302 จานวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
เมืองมรดกโลก (2 พื้นที่)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0301, 3.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และยังคงมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน และที่กาลังได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคือ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลสะท้อนตอบกลับจากสื่อละครโทรทัศน์ ที่ทาให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดที่มี
แหล่งโบราณสถานอื่นๆ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก คลองสระบัว เป็นหนึ่งในคลองประวัติศาสตร์
สายสาคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ในสมั ยกรุงศรี
อยุธยา นอกจากนี้พื้นที่ตลอดระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร มีทรัพยากรทางวัฒ นธรรม ทั้งวัดและโบราณ
สถานที่สาคัญตั้งอยู่ตามแนวคลอง อาทิ วัดหน้าพระเมรุฯ วัดเจ้าย่า วัดพระงาม และวัดพระยาแมน โดยเฉพาะ
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วัดพระยาแมนนั้น มีประวัติศาสตร์ และศิลปสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระเพทราชา อันมีความเชื่อมโยงกับ
ประวัติ ศ าสตร์ ศ าสตร์ ข องวัด บรมพุ ท ธาราม ที่ ตั้ งอยู่ ภ ายในมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยาด้ ว ย
นอกจากนี้ยังมีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เช่น การปั้นหมอ การทาอิฐ และการสลักหิน ซึ่งผู้
สืบทอดภูมิปัญญาต่างได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ในระดับ ประเทศ แหล่ งท่ องเที่ ย วและภู มิ ปัญ ญาเหล่ านี้ หากได้ รับ การส่ งเสริม ให้ เป็ น แหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรม ก็จะเป็นการขยายโอกาสให้ชุมชนนาวิถีชีวิตต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเพิ่ม รายได้
ให้กับชุมชนอีกด้วย
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ในตาบลคลองสระบัว อาเภอพระนครศรีอยุธยา ให้เป็น
ต้นแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชนของตาบลคลองสระบัว
อาเภอพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวผ่านสื่อมวลชนต่างๆ
3) เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่กับชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป 230 คน
6. วิธีการดาเนินงาน
1) กิจกรรมเตรียมความพร้อมของสถานที่เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว
2) กิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว
3) กิจกรรมท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 169,550.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

230

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103218020152 1. เตรียมความพร้อมของสถานที่เส้นทาง
ท่องเที่ยวคลองสระบัว
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสระบัว

103218020252 2. แถลงข่าวเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวคลอง
สระบัว
ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม - กันยายน
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ,
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสระบัว, วัด
กลางคลองสระบัว

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
1.ค่าจัดทาเอกสารการประชุม 1 ครั้ง 1,000 บาท = 1,000 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน คละ 1 มื้อ มือ้ ละ 35 บาท =
1,050 บาท
3.ค่าจ้างจัดทานิทรรศการ ภูมปิ ัญญาการสลักหิน , ภูมปิ ัญญาการ
ปั้นหม้อ, ภูมปิ ัญญาการทาอิฐมอญโบราณ 1 งาน = 60,000 บาท
4.ค่าจ้างจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว
1 งาน 2,000 แผ่น แผ่นละ 6 บาท = 12,000 บาท
5.ค่าจ้างจัดทาและถ่ายทาวีดอทัศน์นาเสนอเส้นทางท่องเที่ยวคลอง
สระบัว 1 งาน = 15,000 บาท
ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมเช่น ปากกา,แฟ้ม,กระดาษ ฯลฯ
= 5,000 บาท
2. ค่าวัสดุในการตกแต่งสถานที่ = 10,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,050 บาท

104,050.00

0.00

0.00

104,050.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 100 คน คนละ 1 มื้อ มือ้ ละ 35 บาท =
3,500 บาท
2.ค่าตกแต่งสถานที่ 1 งาน = 7,000 บาท
ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่นป้ายประชาสัมพันธ์, สมุด, ปากกา ฯลฯ =
6,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,500 บาท

16,500.00

0.00

0.00

0.00

16,500.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103218020352 3. ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก :
เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว
ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม - กันยายน
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา , องคการบริหาร
ส่วนตาบลคลองสระบัว

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
49,000.00
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนภูมิปัญญาสาธิตการปั้นหม้อ , ทาอิฐมอญโบราณและ
สลักหิน 3 คน คนละ 2,000 บาท = 6,000 บาท
2. ค่าตอบแทนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 4 คน คนละ 1,500 บาท =
6,000 บาท
ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 100 คน คนละ 2 มื้อ มือ้ ละ 35 บาท =
7,000 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน 100 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 100 บาท =
10,000 บาท
3.ค่าเช่ารถราง 4 คัน คันละ 3,000 บาท = 12,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,000 บาท
รวม 169,550.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
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ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

49,000.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เตรียมความพร้อมของสถานที่เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว
2. แถลงข่าวเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว
3. ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
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
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

30.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
100.00
85.00
100.00
85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
ความร่วมมือของคนในชุมชนคลองสระบัว

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
การจัดประชุมในพื้นที่เพื่อทาประชาพิจารณ์ชุมชน
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
รหัสโครงการ 6217000019
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 62303 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต/โครงการ ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI303 จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม)
KPI304 จานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0302, 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ กษา มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา เป็ น หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ าที่ ในด้ า น
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และมีห น่ วยอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติแ ละศิล ปกรรมท้อ งถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา เป็ น
หน่ วยงานภายใต้การกากับ ดูแลของสถาบั น อยุธยาศึ กษา มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอยุธ ยา ซึ่งเป็ น
เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทสาคัญ
ในประสานงานการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มศิ ล ปกรรมในท้ อ งถิ่ น โดยสนั บ สนุ น
ประชาสั มพั น ธ์ และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติและศิล ปกรรมให้ แก่
ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงองค์กรอื่นๆ
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ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในแต่ละท้องถิ่นให้ถูกต้อง ตามกระบวนการ
โดยให้ท้องถิ่นและประชาชนมีบทบาทสาคัญด้วยการเสริมสร้างบุคลากรในท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถู ก ต้ อ งในหลั ก การการอนุ รั ก ษ์ หน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา หน่ ว ยงานภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงเล็งเห็ นความสาคัญของการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตะหนักในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จึงได้ทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้ท้องถิ่นได้เห็นคุณค่าความสาคัญ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นของตนเอง
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับผู้นา
ชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2) เพื่อให้ผู้นาชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
3) เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในการอนุรักษ์ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้นาชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จานวน 100 คน
6. วิธีการดาเนินงาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น (2 วัน)
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

100

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103219070152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
100,000.00
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
เป็นเงิน 7,200
บาท
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 5 คนๆละ 12 ชั่วโมงๆละ 300 บาท
เป็นเงิน 18,000
บาท
ค่าอาหาร 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท
เป็นเงิน 14,000
บาท
ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 100 เล่มๆ ละ 60 บาท
เป็นเงิน 6,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น วัสดุการอบรม,แฟ้ม,สมุดบันทึก,ป้าย,ไม้กวาด,ที่ตัก
ขยะ,จอบ,เสียม ฯลฯ 1 ครั้ง เป็นเงิน
34,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา
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ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

100,000.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนท้องถิ่น

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า

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

0.00

0.00

0.00

100.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1
รหัสโครงการ 6217000020
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI337 จานวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
(4 โครงการ)
KPI339 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ใน
การจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)
KPI340 มีระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ)
KPI343 ร้อยละของจานวนนักวิจัยที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20)
KPI344 งบประมาณกองทุนวิจัยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2)
KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................
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3. หลักการและเหตุผล
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกและกระตุ้นให้คนรุ่น
ใหม่เกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานงานศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ดารงอยู่สืบไปสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทย
ตลอดไป
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สนใจทั่วไป 50 คน
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 25,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

50

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103214120152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : าตอบแทนวิทยากร (เอกชน) 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ
ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร (ราชการ) 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
เป็นเงิน 3,600 บาท
ค่าอาหาร 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เป็นเงิน 3,500 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น วัสดุการฝึกอบรม,ป้าย,กระดาษทาเกียรติบัตร
ฯลฯ เป็นเงิน 7,900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
รวม

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

25,000.00

0.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

25,000.00

0.00

25,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า

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

50.00
85.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2
รหัสโครงการ 6217000021
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI337 จานวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
(4 โครงการ)
KPI339 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ใน
การจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)
KPI340 มีระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ)
KPI343 ร้อยละของจานวนนักวิจัยที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20),
KPI344 งบประมาณกองทุนวิจัยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2)
KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................
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3. หลักการและเหตุผล
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกและกระตุ้นให้คนรุ่น
ใหม่เกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานงานศิลปะและ
วัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ให้ ด ารงอยู่ สื บ ไปสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา เป็ น
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒ นธรรม เห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒ นธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทย
ตลอดไป
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สนใจทั่วไป 50 คน
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 25,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

50

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103214130152 1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ครั้งที่ 2

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร (เอกชน) 1 คนๆละ
6 ชัว่ โมงๆละ 1,000บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร (ราชการ) 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ
600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ค่าอาหาร 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เป็นเงิน 3,500 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น วัสดุการฝึกอบรม,ป้าย,กระดาษทาเกียรติ
บัตร ฯลฯ เป็นเงิน 7,900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

25,000.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า

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

0.00
0.00

50.00
85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา รหัสโครงการ 6217000022
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62302 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 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 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การท่องเที่ยวเป็น อุตสาหกรรมบริการที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ
เนื่ องจากเป็ น อุตสาหกรรมหลักที่น ารายได้เข้าสู่ประเทศในอันดับต้นๆ นับได้ว่ามีส่วนช่วยเสริมสร้างความ
เจริญ ก้าวหน้ าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยั งเป็นการกระจายรายได้สู่ ท้องถิ่น ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล ดังปรากฏในแผนการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด นอกจากนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ยังเป็ น ประโยชน์ ในการเผยแพร่ ป ระชาสั มพั นธ์ชื่อเสี ยงของประเทศให้ เป็นที่ รู้จักแก่นานาประเทศทั่ วโลก
สถาบันอยุธยาศึกษาจึงจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรมอยุธยา เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะความรู้ในด้านการนาเสนอข้อมูล และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสาร ให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก กล้ าคิด กล้า
ท า อัน จะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ างยิ่ งต่ อนั ก ศึก ษาที่ เข้ ารับ การอบรม และเป็ น แนวทางในการช่ ว ยรัก ษาแหล่ ง
ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

888

4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดกิจกรรมอบรม ให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการแนะนา
และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก ด้วยจิตสานึกในคุณค่าและภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน
นาไปสู่การอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่
ท้องถิ่นตน
2) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา ด้วยการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักมัคคุเทศก์
และวัฒนธรรม จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 50 คน
6. วิธีการดาเนินงาน
1) จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยว เน้นด้านวัฒนธรรมอยุธยา
2) จานวนการอบรม 1 ครั้ง : ไตรมาสที่ 2 ครั้งละ 2 วัน โดยแบ่งเป็น
ก.วัดผล ประเมินผล ก่อนเข้ารับการอบรม และบรรยายทางวิชาการปรับพื้นฐาน ทัศนศึกษา
และอบรมนอกสถานที่ 1 วัน
ข. วัดผล ประเมินผล หลังจากเข้ารับการอบรม 1 วัน ด้วยการสอบปากเปล่า
(ในสถานที่จริง) และข้อเขียน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2562 ถึง วันที่ 31/03/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ด้านการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกอยุธยาเพิ่มขึ้นผ่านเกณฑ์การวัดผล
ประเมินผล
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

50

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103218030152 1. อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสา
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา และพื้นที่
ตาบลคลองสระบัว

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
1.ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 12 ชัว่ โมง ชัว่ โมงละ 600 บาท = 14400
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน คนละ 4 มื้อ มื้อละ25 บาท = 5,000
3. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 80 บาท = 8,000
4. ค่าจัดทาเอกสาร = 2600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
รวม

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

30,000.00

0.00

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรูด้ ้านการท่องเที่ยวเมืองมรดก
โลกอยุธยาเพิ่มขึ้นผ่านเกณฑ์การวัดผล ประเมินผล

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

200.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล รหัสโครงการ 6217000023
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62302 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 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 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่การสถาปนากรุง
ศรีอยุธยาจนถึงปีพ.ศ.๒๕๖๒ พระนครศรีอยุธยาจะมีอายุยาวนานถึง ๖๖๙ ปี ดังนั้นพระนครศรีอยุธยาจึงมีจุด
แข็งสาคัญคือ มีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญระดับมรดก
โลกได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยสถิติจากระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการจัดกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
2) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณาการกับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นการบูรณาการด้าร
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การเรียนรู้ระหว่างครูภูมิปัญญากับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ
3) เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสถานที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล
7. ระยะเวลา วันที่ 01/02/2562 ถึง วันที่ 30/04/2562
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,050,450.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนการจัดกืจกรรมลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละการรับรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายลเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. การจัดกิจกรรมเป็นไปตามที่วางแผนไว้
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

24

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก
103218040152

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส2-ไตรมาส3
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย
1,050,450.00
รายละเอียด : กิจกรรมลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ครั้งๆละ 2 คนๆละ 1200 บาท เป็น
เงิน 14,400 บาท
ค่าจ้างมินิไลท์แอนด์ซาวด์ จานวน 3 ครั้งๆละ 50,000 บาท เป็นเงิน
150,000 บาท
ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา จานวน 24 ครั้งๆละ 12,000
บาท เป็นเงิน 288,000 บาท
ค่าจ้างระบบเสียงและแสง จานวน 24 ครั้งๆละ 12,000 บาท เป็นเงิน
288,000 บาท
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดปลอดภัย 24 ครั้ง 2 คนๆละ 400
บาท เป็นเงิน 19,200 บาท
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รกั ษาความสะอาด 24 ครั้ง 2 คนๆละ 400 บาท เป็น
เงิน 19,200 บาท
ค่าจ้างเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวก 24 ครั้ง 3 คนๆละ 400 บาท
เป็นเงิน 288,000 บาท
ค่าจ้างจัดนิทรรศการ จานวน 1 งาน เป็นเงิน 150,000 บาท
ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ 1 งาน เป็นเงิน 30,000 บาท
ค่าตกแต่งสถานที่ 1 งาน เป็นเงิน 53,250 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,450 บาท
รวม 1,050,450.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
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ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบตั งิ าน
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)

0.00 778,050.00

272,400.00

0.00

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. กิจกรรมลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการรับรู้เชิงวัฒนธรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ครั้ง
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

16.00
85.00

8.00
85.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

