รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ)

เล่มที่ 3 งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
(งบการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ)
(งบ กศ.บป.)

คำนำ
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา งบประมาณเงินรายได้ งบการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (งบ กศ.บป.) จัดทา
ขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีความเชื่อมโยงระหว่าง
ประเด็นยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ กับเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 6 ผลผลิต และ
1 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจาปีรวมทั้งสิ้น 10,226,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรี อยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิ บัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กันยายน 2561

ก

สารบัญ
หน้า
สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ กศ.บป.)
จาแนกตามยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ กศ.บป.)
จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ กศ.บป.)
จาแนกตามหน่วยงาน/โครงการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6206000029 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 1
2
6206000031 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
3
6206000035 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานและการเรียนการสอน
3
คณะวิทยาการจัดการ
6207000029 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (กศ.บป.)
4 1
6207000032 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป. และบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
5 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000003 โครงการจัดการศึกษา กศ.บป.
6 1
สานักงานอธิการบดี
กองกลาง
6211000025 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์)
7 1
กองบริการการศึกษา
6213000004 จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บป.
8 1
กองพัฒนานักศึกษา
6214000005 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล
9 1
6214000007 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ภาค กศ.บป
10 2
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6215000012 โครงการพัฒนาห้องสมุดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.)
11 1
2
6215000013 โครงการบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป)
12
6215000015 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.)
13 3

1
1
7
18
21
21
24

29
29
29
32
32
35
35
38
42
42
45
48

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ กศ.บป.)
จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
***รวมทั้งสิ้น***
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านสังคมศาสตร์)
62321 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
62413 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
62403 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์สานักงาน
62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)
62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์)

งบประมาณ
(บาท)
10,226,000
372,992
372,992
174,856
58,661
60,000
79,475
9,853,008
9,853,008
8,530,602
174,352
480,434
667,620

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ กศ.บป.)
จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

งบบุคคลากร
งบดาเนินงาน
เงินเดือนและ ค่าจ่างชั่วคราว ค่า ต-ช-ว ค่าสาธารณูปโภค
ค่าจ้างประจา

***รวมทั้งสิ้น***
10,226,000
ผ.01 แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
372,992
62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
174,856
- 6208000003 โครงการจัดการศึกษา กศ.บป.
174,856
62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
58,661
- 6206000029 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
58,661
62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านสังคมศาสตร์)
60,000
- 6207000029 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (กศ.บป.)
60,000
62321 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
79,475
- 6214000007 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ภาค กศ.บป
79,475
ผ.01 แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
9,853,008
62413 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
8,530,602
- 6211000025 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์)
8,530,602
62403 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์สานักงาน
174,352
- 6214000005 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล
7,000
- 6215000015 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.)
167,352
62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)
480,434
- 6206000031 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
172,380
- 6206000035 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานและการเรียนการสอน
197,836
- 6215000013 โครงการบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป)
110,218
62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์)
667,620
- 6207000032 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป. และบริหารจัดการคณะวิท321,650
ยาการจัดการ
- 6213000004 จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บป.
145,970
- 6215000012 โครงการพัฒนาห้องสมุดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.)
200,000

-

-

9,837,868
372,992
174,856
174,856
58,661
58,661
60,000
60,000
79,475
79,475
9,464,876
8,530,602
8,530,602
308,054
197,836
110,218
626,220
280,250
145,970
200,000

งบลงทุน
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
388,132
388,132
174,352
7,000
167,352
172,380
172,380
41,400
41,400
-

-

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

-

-

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ กศ.บป.)
จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

***รวมทั้งสิ้น***
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผ.011 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000003 โครงการจัดการศึกษา กศ.บป.
62413 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
6211000025 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์)
ผ.012 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
6206000029 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านสังคมศาสตร์)
6207000029 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (กศ.บป.)
62321 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
6214000007 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ภาค กศ.บป
62403 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์สานักงาน
6214000005 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล
6215000015 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.)
62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)
6206000031 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6206000035 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานและการเรียนการสอน
6215000013 โครงการบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป)
62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์)
6207000032 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป. และบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
6213000004 จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บป.
6215000012 โครงการพัฒนาห้องสมุดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.)

งบประมาณ

10,226,000
10,226,000
8,705,458
174,856
174,856
8,530,602
8,530,602
1,520,542
58,661
58,661
60,000
60,000
79,475
79,475
174,352
7,000
167,352
480,434
172,380
197,836
110,218
667,620
321,650
145,970
200,000

งบบุคลาการ
เงินเดือน ค่าจ่างชั่วคราว
และค่าจ้าง
ประจา -

งบดาเนินงาน
ค่า ต-ช-ว ค่าสาธารณูปโภค
8,547,868
8,535,868
7,427,458
174,856
174,856
7,252,602
7,252,602
1,120,410
58,661
58,661
60,000
60,000
79,475
79,475
296,054
197,836
98,218
626,220
280,250
145,970
200,000

1,290,000
1,290,000
1,278,000

1,278,000
1,278,000
12,000

12,000

12,000

งบลงทุน
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
388,132
388,132
388,132
174,352
7,000
167,352
172,380
172,380
41,400
41,400
-

-

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

-

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ กศ.บป.)
จาแนกตามหน่วยงาน/โครงการ
หน่วยงาน/โครงการ

งบประมาณ

งบบุคลาการ
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

***รวมทั้งสิ้น***
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6206000029 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6206000031 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6206000035 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานและการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ
6207000029 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (กศ.บป.)
6207000032 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป. และบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6208000003 โครงการจัดการศึกษา กศ.บป.
สานักงานอธิการบดี
กองกลาง
6211000025 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์)
กองบริการการศึกษา
6213000004 จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บป.
กองพัฒนานักศึกษา
6214000005 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล
6214000007 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ภาค กศ.บป
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6215000012 โครงการพัฒนาห้องสมุดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.)
6215000013 โครงการบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป)
6215000015 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.)

10,226,000
428,877
58,661
172,380
197,836
381,650
60,000
321,650
174,856
174,856
8,763,047
8,530,602
8,530,602
145,970
145,970
86,475
7,000
79,475
477,570
200,000
110,218
167,352

-

งบดาเนินงาน

ค่าจ่าง
ชัว่ คราว

งบลงทุน

ค่า ต-ช-ว ค่าสาธารณูปโภค
-

8,547,868
256,497
58,661
197,836
340,250
60,000
280,250
174,856
174,856
7,478,047
7,252,602
7,252,602
145,970
145,970
79,475
79,475
298,218
200,000
98,218
-

1,290,000

1,278,000
1,278,000
1,278,000

12,000
12,000

ครุภัณฑ์
388,132
172,380
172,380
41,400
41,400
7,000
7,000
7,000
167,352
167,352

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

สิ่งก่อสร้าง
-

-

-

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ 6206000029
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI310 จํานวนผูส้ ําเร็จการศึกษา (1,086 คน),
KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................
3. หลักการและเหตุผล
งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นงานที่ต้องสนับสนุนพันธกิจที่สําคัญ คือ ผลิต
บัณฑิตมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การดําเนินงาน
ดั งกล่ า วได้ บ รรลุ เป้ า หมายทั้ งหมดข้ า งต้ น จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาที่ เป็ น ระบบ มี ท รั พ ยากรเพี ย งพอ จึ ง
จําเป็นต้องมีการดําเนินงานโครงการกิจกรรม ทั้งด้านจัดเตรียมเอกสารแผนการสอน เอกสารประกอบการเรียน
การสอน รวมทั้งการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ และการฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงจําเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุ จัดกิจกรรมเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ เพื่ อใช้ในการ
บริหารจัดการ การเรียนการสอน และตอบสนองพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

1

4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์มวี ัสดุใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถจัดหาวัสดุและจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ซ่อมบํารุง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 58,661.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมเพื่อดําเนินการโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดําเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด

2

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

7

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

301207010121 1. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (พัฒนาชุมชน)
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. ถึง ธ.ค. 61

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ค่าตอบแทน = 9,000 บาท
(วิทยากร 3 คน คนละ 5 ชั่วโมง =9,000 บาท)
ค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ = 2,327 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,327 บาท

สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
301207010221 2. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (พัฒนาชุมชน) ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน = 3,600 บาท
ระยะเวลาดําเนินการ
(วิทยากร 2 คน คนละ 3 ชั่วโมง = 3,600 บาท)
ม.ค. ถึง มี.ค. 62
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท
สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
301207010321 3. วัสดุการเรียนการสอนปกครองท้องถิ่น
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. ถึง ธ.ค. 61

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 5,876 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,876 บาท

สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

11,327.00

11,327.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

5,876.00

5,876.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

301207010421 4. กิจกรรมอบรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษา (ปกครองท้องถิ่น)
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. ถึง ธ.ค. 61

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : การอบรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
ค่าตอบแทน 15 ช.ม.= 9,000 บาท)

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

2,800.00

0.00

2,800.00

0.00

0.00

14,850.00

0.00

14,850.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท
สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
301207010521 5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 57 (ปกครองท้องถิ่น)
ระยะเวลาดําเนินการ
ม.ค. ถึง มี.ค. 62
สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
301207010621 6. กิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21)
ระยะเวลาดําเนินการ
ม.ค. ถึง มี.ค. 62
สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 1,800 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ ช.ม. = 1,800 บาท)
อาหารและเครื่องดื่ม = 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : กิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ (การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)
ค่าใช่สอย
ค่าอาหารว่าง 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท เป็น
เงิน 1,750 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน
5,000 บาท
ค่าจ้างจัดทําเอกสาร 40 ชุดๆละ 50 บาท เป็นเงิน
2,000 บาท
-

4

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

301207010721 7. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกงานและปัจฉิมนิเทศ (รัฐประศาสน
ศาสตร์)
ระยะเวลาดําเนินการ
เม.ย. ถึง มิ.ย. 62
สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

301207010821 8. วัสดุการจัดการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์
ระยะเวลาดําเนินการ
ก.ค. ถึง ก.ย. 62
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ค่าตอบแทน 3,600 บาท
ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 3,600 บาท
ค่าวัสดุ 2,500 บาท
ค่าวัสดุ 2,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,850 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่าง 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท เป็น
เงิน 700บาท
ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน
2,000 บาท
ค่าตอบแทน 3,600 บาท
ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
เป็นเงิน 3,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,300 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 4,908 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,908 บาท

รวม

12. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
5

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

6,300.00

0.00

0.00

6,300.00

0.00

4,908.00

0.00

0.00

0.00

4,908.00

58,661.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (พัฒนาชุมชน)
2. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (พัฒนาชุมชน)
3. วัสดุการเรียนการสอนปกครองท้องถิ่น
4. กิจกรรมอบรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษา (ปกครองท้องถิ่น)
5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 57 (ปกครองท้องถิ่น)
6. กิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)
7. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกงานและปัจฉิมนิเทศ (รัฐประศาสน
ศาสตร์)
8. วัสดุการจัดการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

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)

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

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

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

6

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ 6206000031
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มี
หน้าที่ให้บริการและปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน
จะต้องใช้ครุภัณฑ์ในการดําเนินงาน แต่เนื่องจากในปัจจุบันครุภัณฑ์บางอย่างเสื่อมประสิทธิภาพและไม่เพียงพอ
ต่อการดําเนินงานของบุคลากรในคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พิจารณาเห็นถึงปัญหาและ
ความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้การดําเนินงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ของคณะและของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 172,380.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
2. จํานวนเก้าอี้สํานักงาน
3. จํานวนเครื่องปริ้นเตอร์
4. จํานวนวิทยุสื่อสาร
5. จํานวนตู้เหล็กบานเปิดทึบ
6. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท
7. บอร์ดชานอ้อยบุกํามะหยี่คิ้วไม้ ขนาด 2.40x1.20 เมตร
8. บอร์ดชานอ้อยบุกํามะหยี่คิ้วไม้ ขนาด 2x1.20 เมตร
9. ตู้ไม้อัดสักขนาด 200x30x125 ซม.
10. โต๊ะทํางาน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในคณะมีความพึงพอใจในครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เชิงเวลา
1. บุคลากรในคณะมีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

เครื่อง
ตัว
เครื่อง
เครื่อง
ตู้
เครื่อง
บอร์ด
บอร์ด
ใบ
ตัว

1
5
1
4
1
5
7
1
4
2

ร้อยละ

85

รายการ
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

301227010131 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. 61 ถึง ก.ย. 62
สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด :
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB
มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จํานวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย
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จํานวนเงิน
22,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

0.00

22,000.00

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

0.00

มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
มีแป้นพิมพ์และเมาส์
มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จํานวน 1 หน่วย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22000 บาท

301227010231 2. เก้าอี้สํานักงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. 61 ถึง ก.ย. 62
สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัย

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 22000 จํานวน 1 เครื่อง
รวมเป็นเงิน 22,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 22,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เก้าอี้สํานักงาน
สีดํา วัสดุหนัง CP เกรดพรีเมี่ยม ท้าวแขนไม้ สลับหุ้ม
หนังเพื่อความทันสมัย พนักพิงอยู่ในระดับสรีระ
ตัวใหญ่พิงได้เต็มแผ่นหลัง ปรับเอนได้สบายด้วย
เทคโนโลยี Soft Touch สามารถรับน้ําหนักได้
มากกว่า > 100 กิโลกรัม ปรับระดับขึ้นลงด้วยไฮโดร
ลิค ขาโครเมี่ยม 5 แฉก หนาอย่างดี รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 14750 บาท
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14,750.00

14,750.00

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

301227010331 3. เครื่องปริ้นเตอร์
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. 61 ถึง ก.ย. 62
สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัย

301227010431 4. วิทยุสื่อสาร
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. 61 ถึง ก.ย 62

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
รายการครุภัณฑ์
1. เก้าอี้สํานักงาน ราคา 2950 จํานวน 5 ตัว รวมเป็น
เงิน 14,750.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 14,750.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่องปริ้นเตอร์
Print Speed-ขาว ดํา 8.4/สี 4.8 (แผ่น/นาที)
Resolution-สูงสุด 4800x1200 dpi
Copy Speed ขาว ดํา 6.3/สี 2.6 (แผ่น/นาที)
Scan Resolution-สูงสุด 1200x1200 dpi
ถาดบรรจุกระดาษ 100 แผ่น
การเชื่อมต่อ Hi-Speed usb 2.0
พร้อมระบบอิงค์แทงค์ 4 สี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3200 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องปริ้นเตอร์ ราคา 3200 จํานวน 1 เครื่อง รวม
เป็นเงิน 3,200.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 3,200.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : วิทยุสื่อสาร
ขนาดกําลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1
ก้อน เสายาง เหล็กพับ
เป็นเงิน 7000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7000 บาท
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จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

3,200.00

3,200.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย
สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัย

301227010531 5. ตู้เหล็กบานเปิดทึบ
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. 61 ถึง ก.ย. 62
สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัย

301227010631 6. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. 61 ถึง ก.ย. 62

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
รายการครุภัณฑ์
1. วิทยุสื่อสาร ราคา 1750 จํานวน 4 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 7,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ตู้เหล็กบานเปิดทึบ
ตู้เอกสารเหล็กสูงบานเปิดทึบ จัดเก็บ 4 ชั้น
ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา คุณภาพดี ใช้งานคงทน
บานเปิดทึบ 2 ประตู มือจับแบบก้านโยก พร้อม
กุญแจล็อค
แผ่นชั้นวางรับระดับได้ 3 แผ่น
ขนาด (กว้างxลึกxสูง) 91.4x45.8x183 ซ.ม.
รวมเป็นเงิน 7480 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7480 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ตู้เหล็กบานเปิดทึบ ราคา 7480 จํานวน 1 ตู้ รวม
เป็นเงิน 7,480.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 7,480.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท
ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 5760 x 1440 dpi
พิมพ์งานแบบร่างความเร็วขาวดําไม่น้อยกว่า 33
แผ่น/นาที
พิมพ์งานแบบร่างความเร็วไม่น้อยกว่า 15 แผ่น/นาที
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จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

7,480.00

7,480.00

0.00

0.00

0.00

20,450.00

20,450.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย
สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัย

301227010731 7. บอร์ดชานอ้อยบุกํามะหยี่คิ้วไม้ ขนาด 2.40 x 1.20
เมตร
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. 61 ถึง ก.ย. 62
สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัย

301227010831 8. บอร์ดชานอ้อยบุกํามะหยี่คิ้วไม้ ขนาด 2.0 x 1.20
เมตร
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. 61 ถึง ก.ย. 62

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0
รวมเป็นเงิน 20450 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20450 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท ราคา 4090
จํานวน 5 เครื่อง รวมเป็นเงิน 20,450.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 20,450.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : บอร์ดชานอ้อยบุกํามะหยี่คิ้วไม้
ขนาด 2.40 x 1.20 เมตร
เป็นเงิน 39900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39900 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. บอร์ดชานอ้อยบุกํามะหยี่คิ้วไม้ ขนาด 2.40 x 1.20
เมตร ราคา 5700 จํานวน 7 บอร์ด รวมเป็นเงิน
39,900.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 39,900.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : บอร์ดชานอ้อยบุกํามะหยี่คิ้วไม้
ขนาด 2.0 x 1.20 เมตร
เป็นเงิน 3000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3000 บาท

13

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

39,900.00

39,900.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย
สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัย

301227010931 9. ตู้ไม้อัดสักขนาด 200x30x125 ซม.
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. 61 ถึง ก.ย. 62
สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัย

301227011031 10. โต๊ะทํางาน
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. 61 ถึง ก.ย. 62
สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
รายการครุภัณฑ์
1. บอร์ดชานอ้อยบุกํามะหยี่คิ้วไม้ ขนาด 2.0 x 1.20
เมตร ราคา 3000 จํานวน 1 บอร์ด รวมเป็นเงิน
3,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 3,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ตู้ไม้อัดสักขนาด 200x30x125 ซม.
โครงสร้างภายในเป็นไม้เนื้อแข็งขนาด 17.5x4.5 มม.
ประกอบเป็นโครงปิดทับด้วยไม้อัดสักลายภูเขา
ธรรมชาติ ความหนา 6 มม.
ปิดขอบด้วยไม้สักหนาไม่ต่ํากว่า 2 มม.
เป็นเงิน 48000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ตู้ไม้อัดสักขนาด 200x30x125 ซม. ราคา 12000
จํานวน 4 ใบ รวมเป็นเงิน 48,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 48,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : โต๊ะทํางาน
ผลิตจากไม้ Particle Board
ท็อปโต๊ะ หนา 30 มม. ปิดขอบ PVC Edge
เคลือบผิวด้วย PVC กันน้ํา ทนความร้อนและรอยขีด
ข่วนได้ดี
ลิ้นชักด้านขวา 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อกลิ้นชักทั้งชุด
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จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

48,000.00

48,000.00

0.00

0.00

0.00

6,600.00

6,600.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กทําสี ลูกล้อไนลอน
แข็งแรง
ลิ้นชักล่างสามารถจัดเก็บแฟ้มแขวนได้
ขนาดสินค้า (กว้างxลึกxสูง) 120 x 60 x 75 ซม./ตัว
เป็นเงิน 6600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6600 บาทถ้วน
รายการครุภัณฑ์
1. โต๊ะทํางาน ราคา 3300 จํานวน 2 ตัว รวมเป็นเงิน
6,600.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 6,600.00 บาท
รวม

12. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
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172,380.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
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)

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์

2. เก้าอี้สํานักงาน
3. เครื่องปริ้นเตอร์

4. วิทยุสื่อสาร
5. ตู้เหล็กบานเปิดทึบ

6. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท

7. บอร์ดชานอ้อยบุกํามะหยี่คิ้วไม้ ขนาด 2.40 x 1.20 เมตร

8. บอร์ดชานอ้อยบุกํามะหยี่คิ้วไม้ ขนาด 2.0 x 1.20 เมตร

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ตัวชี้วัด(Indicators)

หน่วยนับ

(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 : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเก้าอี้สํานักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้เก้าอี้สํานักงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีเครื่องปริ้นเตอร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนวิทยุสื่อสาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้วิทยุสื่อสาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนตู้เหล็ก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ตู้เหล็กบาน
เปิดทึบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้เครื่องพิมพ์มัล
ติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบอร์ดชานอ้อยบุกํามะหยี่คิ้วไม้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้บอร์ดชานอ้อยบุ
กํามะหยี่คิ้วไม้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบอร์ดชานอ้อยบุกํามะหยี่คิ้วไม้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้บอร์ดชานอ้อยบุ
กํามะหยี่คิ้วไม้ ขนาด 2.0 x 1.20 เมตร

เครื่อง
ร้อยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัว
ร้อยละ
เครื่อง
ร้อยละ

5.00
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

เครื่อง
ร้อยละ
ตู้
ร้อยละ

4.00
4.00
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

เครื่อง
ร้อยละ

5.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

บอร์ด
ร้อยละ

7.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

บอร์ด
ร้อยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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ไตรมาส 4

กิจกรรมย่อย
9. ตู้ไม้อัดสักขนาด 200x30x125 ซม.
10. โต๊ะทํางาน

ตัวชี้วัด(Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนตู้ไม้อัดสัก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้ตู้ไม้อัดสัก
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโต๊ะทํางาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้โต๊ะทํางาน

ใบ
ร้อยละ
ตัว
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)

4.00
85.00
2.00
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. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดซือ้ วัสดุสํานักงานและการเรียนการสอน รหัสโครงการ 6206000035
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดําเนินงานของบุคลากร เนื่องจากในการจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนจะต้องใช้วัสดุในการดําเนินงานและจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 197,836.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
เชิงเวลา
1. คณะสามารถจัดซื้อวัสดุได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

10

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

301227020121 1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสํานักงานและการเรียนการสอน
ระยะเวลาดําเนินการ ต.ค. 61 ถึง ก.ย. 62
สถานที่ดําเนินการ ภายในมหาวิทยาลัย

จํานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 197836 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 197836 บาท

197,836.00

รวม

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

100,000.00

50,000.00

27,836.00

20,000.00

197,836.00

12. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสํานักงานและการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้วัสดุ

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)

2.00
85.00

3.00
85.00

3.00
85.00

2.00
85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (กศ.บป.) รหัสโครงการ 6207000029
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ ผ.012 ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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
[ ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็น
การพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดําเนินโครงการ
จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของ
บัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
ในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้านทั กษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทํ าให้คณะวิทยาการจัดการต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึง
สามารถทํางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การ
สัมมนา และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนา
ศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จํานวน 150 คน
6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และอบรมการทํางานเป็นทีม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 60,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกาาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

150

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก
301217010121

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. กิจกรรมจัดการสานสัมพันธ์และการทํางานเป็นทีม
ระยะเวลาดําเนินการ
1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าอาหาร จํานวน 150 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 100 บาท รวม 30000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 150 คน ๆ ละ
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท รวม 10500 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 3 คน ๆ ละ 9 ชม. ๆ
ละ 600 บาท รวม 16200 บาท
ค่าวัสดุ 3300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท
รวม

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

60,000.00

12. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมจัดการสานสัมพันธ์และการทํางานเป็นทีม

ตัวชี้วัด(Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ครั้ง
ร้อยละ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป. และบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
รหัสโครงการ 6207000032
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85),
KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85),
KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอน (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
[ ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................
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3. หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) จํานวน 2 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้วัสดุในการเรียน
การสอน รวมทั้งต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติรวมทั้งรายวิชาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาทั้งหมดในจํานวน 2 หลักสูตร ดังนั้นการที่จะดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ
และได้คุณภาพ ต้องมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ เพื่อจะได้นําไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ จึงต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เอกสารในการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา เพื่อจะได้นําไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
4. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติ
2.เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ให้มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาค กศ.บป จํานวน 232 คน
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาฝึกปฏิบัติ นักศึกษาภาค กศ.บป. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 321,650.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาภาค กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุฝึกสําหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ
2. จัดซื้อวัสดุสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ
3. จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
1. มีวัสดุฝึกสําหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.
2. มีวัสดุที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการตลอดปี
การศึกษา
3. มีครุภัณฑ์ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาส 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาส 2
3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาส 3
4. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาส 4
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ภาคการเรียน
ครั้ง
ครั้ง

3
4
1

ร้อยละ
ครั้ง

85
4

ครั้ง

1

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

22
33
23
22

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

301228010121 1. จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2561 , 3/2561
, 1/2562
ระยะเวลาดําเนินการ
1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
301228010221 2. จัดซื้อวัสดุสํานักงานคณะ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
01228010331 3. จัดซื้อครุภัณฑ์
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุฝึกรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2561 ,
3/2561 , 1/2562
นักศึกษาภาคปกติจํานวน 535x150 = 80,250 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,250 บาท

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

80,250.00

0.00

36,750.00

22,500.00

21,000.00

วัสดุ
200,000.00
รายละเอียด : ค่าวัสดุสํานักงานคณะ = 200,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

30,000.00

70,000.00

50,000.00

50,000.00

41,400.00
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑ์ 1 ครั้ง = 41,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,400 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดเครื่องเสียงลานกิจกรรม ราคา 25,600 จํานวน 1
ชุด รวมเป็นเงิน 25,600.00 บาท
2. เครื่องแฟกซ์ ราคา 8,500 จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
8,500.00 บาท
3. ตู้เก็บชุดไมโครโฟนห้องประชุม ราคา 3,650 จํานวน 2
ตัว รวมเป็นเงิน 7,300.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 41,400.00 บาท
รวม 321,650.00

41,400.00

0.00

0.00

0.00
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2561 , 3/2561 ,
1/2562

2. จัดซื้อวัสดุสํานักงานคณะ

3. จัดซื้อครุภัณฑ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาภาค กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ
ฝึกสําหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุฝึกสําหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ สําหรับนักศึกษา
ภาค กศ.บป.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการตลอดปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะวิทยาการจัดการมีวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอํา
นาวยความสะดวกใช้ในการจัดการเรียนการสอน

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

1.00

1.00

1.00

ร้อยละ

0.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง
ครั้ง

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

ครั้ง
ครั้ง

1.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง สํานักงานอธิการบดี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์) รหัสโครงการ 6211000025
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62413 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.011 ผูส้ ําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

[ 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
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งให้มีศักยภาพสูงสุด
5. กลุ่มเป้าหมาย
1. ข้าราชการพลเรือน
2. ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3. ผู้ดารงตาแหน่งบริหารไม่มีวาระ
4. บุคลากรเจ้าหน้าที่
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามปกติ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 8,530,602.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนบุคลากรที่รับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมท่ฎสามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

350

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

301107010121 1. สนัสนุนการจัดการศึกษาภาคบุคลากรประจําการ
301107010321
301107010421 ระยะเวลาดําเนินการ
301107010521
01/10/2561 - 30/09/2562
301107010621
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย
301107010222 2. ค่าสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปีงบประมาณ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)

ใช้สอย
7,252,602.00
รายละเอียด :
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
(กศ.บป.) 6,000,000 บาท
2.เงินคืนค่าหน่วยกิต 20,000 บาท
3. ค่าที่ ต.สามบัณฑิต 182,600 บาท
4. ค่าใช้สอบและค่าวัสดุ 1,050,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,252,602 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
1,278,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,278,000 บาท
รวม 8,530,602.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

0.00

7,252,602.0
0

0.00

0.00

0.00

1,278,000.0
0

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. สนัสนุนการจัดการศึกษาภาคบุคลากรประจําการ
2. ค่าสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ

หน่วยนับ

ปี 2561
ไตรมาส 1
(ต.ค.61–ธ.ค.61)

คน
ร้อยละ
งาน
ร้อยละ

0.00
0.00
1.00
1.00

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

0.00
0.00
1.00
1.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

ไม่มี

ไม่มี
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0.00
0.00
1.00
1.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.62–ก.ย.62)

350.00
85.00
1.00
1.00

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง สํานักงานอธิการบดี
2. ชื่อโครงการ จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บป. รหัสโครงการ 6213000004
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ ผ.012 ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI403 จํานวนผู้ใช้บริการระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (5,000 คน : เดือน),
KPI403 จํานวนผู้ใช้บริการระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (5,000 คน : เดือน),
KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85),
KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85),
KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85),
KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85),
KPI407 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80), -, -, -

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในมาตรฐานคุณ วุฒิ สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งต้องมีการดําเนินการพัฒ นา
อาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการสอน การวัดผลอย่างน้อยๆ 5 ปีนั้น เพื่อให้การบริการจัดการ การเรียนการ
สอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน การจัดทําสื่อการสอน เอกสารคําสอน ตลอดจนเอสารการประเมินผลการศึกษา ให้
ครบถ้ ว นเพี ย งพอและเหมาะสมกั บ กั บ สมกั บ นั ก ศึ ก ษา อั น จะส่ ง ผลให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนบรรลุ
วัตถุป ระสงค์ ของหลักสู ต ร จึงจํ าเป็ น ต้ องมีการดําเนิ น การบริห ารค่ าใช้จ่ ายเพื่ อ การจัดการเรีย นการสอน
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
4. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1,500 คน
6. วิธีการดําเนินงาน นักศึกษาลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามแผนการเรียนที่กําหนด
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 145,970.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ถูกต้องตามโครงสร้างที่หลักสูตรกําหนด
เชิงเวลา
1. ดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

1,500

คน

1,500

ภาคเรียน

3

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

301228020121 1. จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บป.
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562

จํานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 145,970 บาท

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

40,000.00

40,000.00

65,970.00

145,970.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 145,970 บาท

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวม

145,970.00

12. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ ผูอ้ ํานวยการกองบริการการศึกษา
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บป.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

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)

0.00
0.00

1.00
80.00

1.00
80.00

1.00
80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง สํานักงานอธิการบดี
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ห้องพยาบาล รหัสโครงการ 6214000005
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 62403 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์สํานักงาน
ผลผลิต/โครงการ ผ.012 ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีตอ่ บรรยากาศและ
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
[ ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในด้านของ
การให้บริการทางกายภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และมีพันธกิจหลักใน
การส่งเสริมทางด้านการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ดังนั้นสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาและร่วมทํากิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่นักศึกษา ทํากิจกรรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการ
เจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ มหาลัยจึงควรจัดให้มีบุคลากรอยู่ประจําในการอํานวยความสะดวกและให้บริการ
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แก่นักศึกษา และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลอีกทั้งยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารย์และบุคลากรทุก
ฝ่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถดําเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
เช่นกัน
4. วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ในการให้การบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้านสุขภาพและอนามัย จํานวน 300 คน
6. วิธีการดําเนินงาน จัดหาครุภัณฑ์รถเข็นชนิดนั่งสําหรับให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 31/12/2561
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 7,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. มีผลการเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

300

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

301223010131 1. รถเข็นชนิดนั่ง

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : 1.จัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นชนิดนั่ง 1
รายการ เป็นจํานวนเงิน 7,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. รถเข็นชนิดนั่ง ราคา 7,000 จํานวน 1 รายการ
รวมเป็นเงิน 7,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท
รวม

ระยะเวลาดําเนินการ
1 ต.ค.61 ถึง 31 ธ.ค.61
สถานที่ดําเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

จํานวนเงิน
7,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

0.00

7,000.00

7,000.00

12. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ ผูอ้ ํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. รถเข็นชนิดนั่ง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นชนิดนั่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า

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. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง สํานักงานอธิการบดี
2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ภาค กศ.บป รหัสโครงการ 6214000007
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62321 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85), KPI309 ความพึง
พอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (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
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในด้านของ
การให้บริการทางกายภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และมีพันธกิจหลักใน
การส่งเสริมทางด้านการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ดังนั้นสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาและร่วมทํากิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่นักศึกษาทํากิจกรรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการ
เจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ มหาลัยจึงควรจัดให้มีบุคลากรอยู่ประจําในการอํานวยความสะดวกและให้บริการ
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แก่นักศึกษา และจัดเตรียมยาและเวชภัณ ฑ์ที่จําเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ยัง
ครอบคลุมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถ
ดําเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน
4. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ อนามัยให้แก่นักศึกษา
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้านสุขอนามัย จํานวน 300 คน
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/06/2562
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 79,475.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. มีผลการเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

300

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

301219010121 1. 1.งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ต.ค.61 ถึง 30 มิ.ย.62
สถานที่ดําเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา
301219010221 2. 2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บป
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ต.ค.61 ถึง 30 ก.ย.62
สถานที่ดําเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

วัสดุ
รายละเอียด : 1.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 64,475 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,475 บาท

64,475.00

25,000.00

20,000.00

19,475.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆละ 1
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 2,400 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 250 คน ๆละ 1
มื้อ ๆละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 8,750 บาท
3.ค่าวัสดุ 3,850 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
รวม

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

12. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ ผูอ้ ํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
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79,475.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. 1.งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
2. 2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บป

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ตัวชี้วัด(Indicators)

หน่วยนับ

(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 : มีการดําเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการดําเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา ภาค กศ.บป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาภาค กศ.บป ได้รับความรู้และความ
พึงพอใจ

ครั้ง
ร้อยละ
กิจกรรม

1.00
100.00
0.00

1.00
100.00
0.00

1.00
100.00
0.00

0.00
0.00
1.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาห้องสมุดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) รหัสโครงการ 6215000012
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (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
[ ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการจัดหา รวบรวม ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ บริการ
โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่สังคม รวมถึง
พัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน จําเป็นต้องจัดหา
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ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ ตําราวิชาการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ
สิ่งพิ ม พ์ ต่างๆ ฯลฯ ให้ มีค วามทั น สมั ย และหลากหลายทั น ต่อ การเปลี่ย นแปลง จัด หาวัส ดุแ ละซ่ อมบํ ารุง
ครุภัณฑ์อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพ ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาและจัดให้มีการประชุมกรรมการของสํานักฯ
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานในสํานักฯ ในการเป็นฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ การบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการยกระดับสถาบัน
เพื่อเข้าสู่สากล
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือตําราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดแี ละทันสมัย
2. เพื่อสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน และมีคณ
ุ ภาพ
3. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
6. วิธีการดําเนินงาน หนังสือตําราวิชาการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. หนังสือตําราวิชาการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เชิงเวลา
1. โครงการ//กิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

เล่ม

80

ร้อยละ

85

รายการ

1

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

301228030121 1. หนังสือตําราวิชาการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : หนังสือตําราวิชาการ จํานวน 80 เล่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200000 บาท

รวม

200,000.00

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

50,000.00

50,000.00

0.00

100,000.00

200,000.00

12. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ ผูอ้ ํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. หนังสือตําราวิชาการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีหนังสือตําราเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

หน่วยนับ
เล่ม
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)

40.00
85.00

20.00
85.00

20.00
85.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ไตรมาส 4

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป) รหัสโครงการ 6215000013
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85),
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
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................
3. หลักการและเหตุผล
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการจัดหา รวบรวม ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ จัดหาวัสดุ
งานซ่อมบํารุงครุภัณฑ์อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาและจัดให้มีการประชุมกรรมการ
ของสํานักฯ เพื่อให้สามารถบริหารจัดงานงานในสํานักฯ การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพเพื่อพัฒนาสู่สากล
2. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน
3. เพื่อบริหารจัดการงานในสํานักฯ ในการเป็นฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
6. วิธีการดําเนินงาน 1. วัสดุ 2. ค่าสาธารณูปโภค
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 110,218.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. วัสดุ
2. ค่าสาธารณูปโภค
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เชิงเวลา
1. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

รายการ
เดือน

20
12

ร้อยละ

85

กิจกรรม

2

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
แผนการปฏิบัติงาน

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

301227030121 1. วัสดุ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
301227030222 2. ค่าสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

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)

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ จํานวน 20 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,218 บาท

98,218.00

20,000.00

30,000.00

30,000.00

18,218.00

ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค จํานวน 12 เดือน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท

12,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

รวม

110,218.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. วัสดุ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนกิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาทีกําหนด
2. ค่าสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จในการจ่ายค่าสาธารณูปโภค
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

หน่วยนับ
รายการ
รายการ
เดือน
ร้อยละ

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)

4.00
4.00
3.00
80.00

6.00
6.00
3.00
80.00

6.00
6.00
3.00
80.00

4.00
4.00
3.00
80.00

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) รหัสโครงการ 6215000015
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ : 62403 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์สํานักงาน
ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน : ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีตอ่ บรรยากาศและ
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
[ ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการจัดหา การบริหารจัดการ และจัดหาครุภัณฑ์ประจําสํานักงานทดแทน
ของเดิมที่มีอยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้และไม่คุ้มกับการซ่อมบํารุง รวมถึงปรับปรุงอาคารอาคารสถานที่ ให้มคี วาม
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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4. วัตถุประสงค์
1.ดูแลอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งรู้ให้กับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และชุมชนท้องถิ่น
2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ประจําสํานักงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
6. วิธีการดําเนินงาน 1. ม่านม้วนห้องสมเด็จพระเทพรัตนราชสาฯสยามบรมราชกุมารี
2. ฉากกั้นห้องชั้น 1 อาคารวิทบบริการ
3. ม่านปรับแสงกันแสงชนิด 90%
4. ตู้ไม้อัดสักขนาด 500X30X198 ซม.
5. สว่านใช้แบตเตอรี่
6. จิ๊กซอ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 167,352.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดหาครุภัณฑ์
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เชิงเวลา
1. จํานวนจัดหาครุภัณฑ์เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

รายการ

6

ร้อยละ

80

รายการ

6

11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

301223020131 1. ม่านม้วนห้องสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม
2561
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
301223020231 2. ฉากกั้นห้องชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม
2561
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
301223020331 3. ม่านปรับแสง
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม
2561
สถานที่ดําเนินการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ประกอบด้วย
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3.20 ม.X2.10 ม. (จํานวน 2 ชุด)
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.15 ม.X2.10 ม. (จํานวน 3 ชุด)
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.07 ม.X2.95 ม. (จํานวน 3 ชุด)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,911 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ม่านม้วนห้องสมเด็จพระเทพรัตนราชสาฯสยามบรมราชกุมารี ราคา
37,911 จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 37,911.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 37,911.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8.59 ม.X2.71 เมตร จํานวน 1 ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,650 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ฉากกั้นห้องชั้น 1 อาคารวิทบบริการ ราคา 28,650 จํานวน 1 ชุด รวม
เป็นเงิน 28,650.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 28,650.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ประกอบด้วย
จุดบริการชั้น 2
- ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3.32ม.X1.60 ม. จํานวน 1 ชุด
- ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3.17ม.X1.60 ม. จํานวน 1 ชุด
จุดบริการชั้น 4
- ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3.43 ม.X1.60 ม. จํานวน 2 ชุด
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จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

37,911.00

37,911.00

0.00

0.00

0.00

28,650.00

28,650.00

0.00

0.00

0.00

21,391.00

21,391.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

301223020431 4. ตู้ไม้อัดสัก
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม
2561
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
301223020531 5. สว่านใช้แบต/กระแทก
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม
2561
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
301223020631 6. จิ๊กซอ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม
2561
สถานที่ดําเนินการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,391 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ม่านปรับแสง ราคา 21,391 จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 21,391.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 21,391.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : - ขนาดไม่น้อยกว่า 500X30X198 ซม. หรือดีกว่า
- โครงคร่าวทําจากไม้เนื้อแข็ง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ตู้ไม้อัดสัก ราคา 65,000 จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 65,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 65,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะ
- ขนาดแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 18V(1.3A.h)
- ความเร็วรอบ (rpm) ไม่น้อยกว่า
สูง:0-1,400/ต่ํา: 0-400 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,800 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. สว่านใช้แบต/กระแทก ราคา 4,900 จํานวน 2 ตัว รวมเป็นเงิน
9,800.00 บาทรวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 9,800.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะ
- กําลังไฟไม่น้อยกว่า 650 วัตต์
- ความยาวช่วงชักไม่น้อยกว่า 23 มม. (7/8")
- ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm) ไม่น้อยกว่า 500 - 3,100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,600 บาท
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จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

65,000.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

9,800.00

9,800.00

0.00

0.00

0.00

4,600.00

4,600.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงาน
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)

รายการครุภัณฑ์
1. จิ๊กซอ ราคา 4,600 จํานวน 1 ตัว รวมเป็นเงิน 4,600.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 4,600.00 บาท
รวม 167,352.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. ม่านม้วนห้องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2. ฉากกั้นห้องชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
3. ม่านปรับแสง
4. ตู้ไม้อัดสัก
5. สว่านใช้แบต/กระแทก
6. จิ๊กซอ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ม่านม้วน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฉากกั้นห้องชั้น 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ม่านปรับแสง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตู้ไม้อัดสัก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สว่านใช้แบต/กระแทก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จิ๊กซอ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

หน่วยนับ
ชุด
ร้อยละ
ชุด
ร้อยละ
ชุด
ร้อยละ
ตู้
ร้อยละ
ตัว
ร้อยละ
ตัว
ร้อยละ

ปี 2561
ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

(ม.ค.6–มี.ค.62)

(เม.ย.62 มิ.ย.62)

(ก.ค.62–ก.ย.62)

1.00
80.00
1.00
80.00
1.00
80.00
1.00
80.00
2.00
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

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. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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