รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ)

เล่มที่ 3 งบประมาณรายจ่ายการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ

(งบ กศ.บป.)

ก

สารบัญ
หน้า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6106000009 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6106000011 จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานและสนับสนุนการเรียนการสอน
6106000030 จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6106000039 ละครเวทีเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปีการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6106000040 ร่วมแสดงวัฒนธรรมของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ระดับชาติ/นานาชาติ
คณะวิทยาการจัดการ
6107000006 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (กศ.บป.)
6107000011 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการ
6107000017 การพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาหรับนักศึกษา กศ.บป)
6107000035 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคกศ.บป คณะวิทยาการจัดการ
6107000047 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะ
6107000055 จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติของหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6108000022 จัดการศึกษา กศ.บป.
สานักงานอธิการบดี
กองกลาง
6111000012 สนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม)
กองบริการการศึกษา
6113000007 จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บป.
กองพัฒนานักศึกษา
6114000014 สนับสนุนด้านการพยาบาลนักศึกษา กศ.บป
6114000026 การพัฒนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
6114000027 การให้คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6115000004 พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6115000005 บริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6115000012 จัดซื้อครุภัณฑ์ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ 6106000009
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (ด้านสังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับบริการนักศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการเรียนการสอนและค้นคว้าหาข้อมูล จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงห้อง43013 ให้
เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์มีห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับบริการนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
2. เพื่อให้นักศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอนและค้นคว้าหาข้อมูล
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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6. วิธีการดาเนินงาน จ้างเหมาปรับปรุง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

งาน

1

ห้อง

1

ร้อยละ

100

เชิงปริมาณ
1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เชิงคุณภาพ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับบริการนักศึกษา ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้
งาน
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย
1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 31
ธันวาคม 2560

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

สิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด : จ้างเหมา
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1 งาน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 150,000 บาท

150,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
150,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

รวม 150,000.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หน่วยนับ

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

ห้อง

1.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานและสนับสนุนการเรียนการสอน รหัสโครงการ 6106000011
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตาม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (ด้านสังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีหน้าที่
ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดาเนินงานของบุคลากร เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนจะต้องใช้ครุภัณฑ์ในการดาเนินงานเช่น โต๊ะทางาน คอมพิวเตอร์ ตลอดครุภัณฑ์ทางด้าน
เทคโนโลยี แต่เนื่องจากในปัจจุบันครุภัณฑ์บางอย่างเสื่อมประสิทธิภาพและไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานและการจัดการ
เรียนการสอนของบุคลากรในคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พิจารณาเห็นถึงปัญหาและความสาคัญดังกล่าว
จึงได้จัดให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดาเนินงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. วัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้การปฏิบัติงานและด้านสนับสนุนการเรียนการสอน
2.
เพือ่ ให้การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดาเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ
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5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในคณะมีครุภัณฑ์สานักงานและสนับสนุนการเรียนการสอน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานและสนับสนุนการเรียนการสอน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 223,210.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. เครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง
2. เครื่องสารองไฟขนาด1000VA
3. แบตเตอรี่แห้งตะกั่ว-กรด12V-18Ah
4. โต๊ะประชุมขนาด2.00ม.
5. เก้าอี้สานักงานหุ้มหนัง PVC เกรดA ปรับระดับสูง-ต่า ด้วยระบบไฮโดรลิค
6. ไมโครโฟนไร้สายแบบ2ไมค์
7. คอมพิวเตอร์พกพา Notebook
8. แท่นตัด
9. อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก Harddisk External
10. รถเข็น
11. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด มือจับบิด
12. โต๊ะคอมพิวเตอร์
13. ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 118/40.6*87.4 ซม.
14. ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 88*40.6*87.4 ซม.
15. ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 118*40.6*87.4 ซม.
16. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
17. เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีครุภัณฑ์ใช้ในสานักงานและเรียนการสอน
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ตัว
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
คัน
ใบ
ตัว
ใบ
ใบ
ใบ
เครือ่ ง
เครื่อง

1
8
10
1
6
1
2
1
10
1
2
1
1
1
3
1
1

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย
1. ซื้อเครื่องสแกนเอกสาร
ความเร็วสูง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2. ซื้อเครื่องสารองไฟขนาด
1000VA
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่องสแกน
เอกสารความเร็วสูง ราคา 19000
จานวน 1 เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,000.00
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องสแกนเอกสารความเร็ว
สูง ราคา 19000 จานวน 1
เครื่อง รวมเป็นเงิน 19,000.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
19,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่องสารองไฟ
ขนาด1000VA ราคา 2500
จานวน 8 เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.00

19,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
19,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

0.00
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2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. ซื้อแบตเตอรี่แห้งตะกั่วกรด12V-18Ah
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

4. ซื้อโต๊ะประชุมขนาด2.00
ม.
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. ซื้อเก้าอี้สานักงานหุ้มหนัง
PVC เกรดA ปรับระดับสูงต่า ด้วยระบบไฮโดรลิค
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

6. ซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบ2
ไมค์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา
Notebook
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560

บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องสารองไฟขนาด1000VA
ราคา 2500 จานวน 8 เครื่อง
รวมเป็นเงิน 20,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
20,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : แบตเตอรี่แห้ง
ตะกั่ว-กรด12V-18Ah ราคา
1800 จานวน 10 เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000.00
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. แบตเตอรี่แห้งตะกั่ว-กรด12V18Ah ราคา 1800 จานวน 10
เครื่อง รวมเป็นเงิน 18,000.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
18,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : โต๊ะประชุม
ขนาด2.00ม. ราคา 1 จานวน
15400 ตัว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,400.00
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. โต๊ะประชุมขนาด2.00ม. ราคา
15400 จานวน 1 ตัว รวมเป็นเงิน
15,400.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
15,400.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด :
เก้าอี้สานักงานหุ้มหนัง PVC เกรด
A ปรับระดับสูง-ต่า ด้วยระบบ
ไฮโดรลิค ราคา 1500 จานวน 6
ตัว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000.00 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เก้าอี้สานักงานหุ้มหนัง PVC
เกรดA ปรับระดับสูง-ต่า ด้วย
ระบบไฮโดรลิค ราคา 1500
จานวน 6 ตัว รวมเป็นเงิน
9,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
9,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ไมโครโฟนไร้สาย
แบบ2ไมค์ ราคา 4000 จานวน 1
ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ไมโครโฟนไร้สายแบบ2ไมค์
ราคา 4000 จานวน 1 ชุด รวม
เป็นเงิน 4,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
4,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คอมพิวเตอร์
พกพา Notebook ราคา 25000
จานวน 2 เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.00
บาท

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

15,400.00

15,400.00

0.00

0.00

0.00

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00
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สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

8. ซื้อแท่นตัด
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. ซื้ออุปรณ์เก็บข้อมูล
ภายนอก Harddisk
External
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. ซื้อรถเข็น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
11. ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด 2 บานเปิด มือจับบิด
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

12. ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รายการครุภัณฑ์
1. คอมพิวเตอร์พกพา
Notebook ราคา 25000 จานวน
2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 50,000.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
50,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : แท่นตัด ราคา
1600 บาท จานวน 1 เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600.00 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. แท่นตัดกระดาษ ราคา 1600
จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
1,600.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
1,600.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : อุปรณ์เก็บข้อมูล
ภายนอก Harddisk External
ราคา 2000 จานวน 10 เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.00
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. อุปรณ์เก็บข้อมูลภายนอก
Harddisk External ราคา 2000
จานวน 10 เครื่อง รวมเป็นเงิน
20,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
20,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : รถเข็น ราคา
3900 จานวน 1 คัน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,900.00 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. รถเข็น ราคา 3900 จานวน 1
ตัว รวมเป็นเงิน 3,900.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
3,900.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิด 2 บานเปิด มือจับ
บิด ราคา 5700 จานวน 2 ใบ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,400.00
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2
บานเปิด มือจับบิด ราคา 3800
จานวน 3 ใบ รวมเป็นเงิน
11,400.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
11,400.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : โต๊ะคอมพิวเตอร์
ราคา 3510 จานวน 1 ตัว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,510.00 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ราคา 3510
จานวน 1 ตัว รวมเป็นเงิน
3,510.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
3,510.00 บาท

1,600.00

1,600.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

3,900.00

3,900.00

0.00

0.00

0.00

11,400.00

11,400.00

0.00

0.00

0.00

3,510.00

3,510.00

0.00

0.00

0.00
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13. ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน
ทึบ ขนาด 118*40.6*87.4
ซม.
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
14. ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน
ทึบ ขนาด 88*40.6*87.4
ซม./ISO
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
15. ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก ขนาด
118*40.6*87.4/ ISO
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
16. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
17. ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์มัลติ
ฟังก์ชันเลเซอร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ตู้เอกสารบาน
เลื่อนทึบ ขนาด 118*40.6*84.4/
ISO ราคา 3850 จานวน 1 ใบ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,850.00 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ตู้เอกสาร ราคา 3850 จานวน
1 ใบ รวมเป็นเงิน 3,850.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
3,850.00 บาท

3,850.00

3,850.00

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ตู้เอกสารบาน
เลื่อนทึบ ขนาด 88*40.6*87.4
ซม./ISO ราคา 2800 จานวน 1
ใบ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800.00 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด
88*40.6*87.4 ซฒ./ISO ราคา
2800 จานวน 1 ใบ รวมเป็นเงิน
2,800.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
2,800.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก ขนาด 118*40.6*87.4/
ISO ราคา 3500 จานวน 3 ใบ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,500.00
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด
118*40.6*84.4/ ISO ราคา
3500 จานวน 3 ใบ รวมเป็นเงิน
10,500.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
10,500.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ราคา 25000
จานวน 1 เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000.00
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ราคา 25000 จานวน 1 เครื่อง
รวมเป็นเงิน 25,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
25,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่องปริ๊นเตอร์
มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ ราคา 5250
จานวน 1 เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,250.00 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องปริ๊นเตอร์มัลติฟังก์ชัน
เซอร์ ซัมซุง Xpress ราคา 5250
จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
5,250.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
5,250.00 บาท

2,800.00

2,800.00

0.00

0.00

0.00

10,500.00

10,500.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

5,250.00

5,250.00

0.00

0.00

0.00

รวม 223,210.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ซื้อเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง

2. ซื้อเครื่องสารองไฟขนาด1000VA

3. ซื้อแบตเตอรี่แห้งตะกั่ว-กรด12V-18Ah

4. ซื้อโต๊ะประชุมขนาด2.00ม.

5. ซื้อเก้าอี้สานักงานหุ้มหนัง PVC เกรดA
ปรับระดับสูง-ต่า ด้วยระบบไฮโดรลิค

6. ซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบ2ไมค์

7. ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา Notebook

8. ซื้อแท่นตัด

9. ซื้ออุปรณ์เก็บข้อมูลภายนอก Harddisk
External

10. ซื้อรถเข็น

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00
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11. ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด
มือจับบิด

12. ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

13. ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด
118*40.6*87.4 ซม.

14. ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด
88*40.6*87.4 ซม./ISO

15. ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด
118*40.6*87.4/ ISO

16. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

17. ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
สานักงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอน

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ 6106000030
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.52 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นงานที่ต้องสนับสนุนพันธกิจที่สาคัญ คือ ผลิตบัณฑิต
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวได้
บรรลุเป้าหมายทั้งหมดข้างต้น จาเป็นต้องมีการศึกษาที่เป็นระบบ มีทรัพยากรเพียงพอ จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินงาน
โครงการกิจกรรม ทั้งด้านจัดเตรียมเอกสารแผนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจาเป็นจะต้องจัดซื้อ
วัสดุ จัดกิจกรรมเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และตอบสนอง
พันธกิจให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์มีวัสดุใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้
อาจารย์สามารถจัดหาวัสดุและจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุ จัดอบรม สัมมนา จัดปัจฉิมนิเทศ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 274,380.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสานักงานและการเรียนการสอน
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัสดุใช้ในสานักงานและการเรียนการสอน
2. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับความในการเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เชิงเวลา
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถดาเนินการทุกกิจกรรมได้ตามเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง
คน

5
200

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. จัดซื้อวัสดุสานักงานและ
การเรียนการสอน

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 5 ครั้ง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 169980 บาท

169,980.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
23,600.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
70,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
50,000.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุรวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 27,736 บาท

27,736.00

5,000.00

10,000.00

0.00

12,736.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 44,400 บาท
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 8800 บาท
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 23464 บาท

76,664.00

20,800.00

17,300.00

26,964.00

11,600.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
26,280.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2. จัดซื้อวัสดุการเรียนการ
สอนสาขาวิชา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
3. จัดกิจกรรมเตรียมฝึก/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,664 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 274,380.00
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อวัสดุสานักงานและการเรียนการ
สอน
2. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชา

3. จัดกิจกรรมเตรียมฝึก/ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษา

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวัสดุที่ใช้
ในสานักงานและการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะมีวัสดุ
สานักงานและการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งใน
การจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชามีวัสดุ
ใช้ในการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม
เตรียมฝึก/ฝึกประสบการวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

ครั้ง

1.00

2.00

2.00

1.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ครั้ง

1.00

1.00

0.00

1.00

ร้อยละ

80.00

80.00

0.00

80.00

ครั้ง

3.00

1.00

2.00

2.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ ละครเวทีเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปีการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ
6106000039
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.62โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0404, 4.4 พัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ : (A4.1) ร้อยละในการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีประวัติการก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ผลิตบัณฑิตสู่สังคมและชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน
กว่า 40 ปี ทาให้มีลูกศิษย์จานวนมากที่ได้มีบทบาทในการช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป และเนื่องในโอกาสที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะครบรอบ 42 ปีการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2561 นี้ ทางคณะจึงต้องการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการราลึกถึงความสาคัญนี้ ในโอกาสนี้ยัง
เป็นการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนทั่ วไปได้รู้จักประวัติความเป็นมาของคณะมนุษย์
ศาสตร์ฯ ผ่านการแสดงละครเวทีอันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้เข้าใจได้โดยง่าย
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโอกาสครบรอบ 42 ปีใน พ.ศ. 2561
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงละครเวทีของคณะ
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5. กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. ศิษย์เก่าและประชาชนผู้สนใจทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน 1 การวางแผนดาเนินงาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 การขออนุมัติโครงการ/ดาเนินการยืมเงินสารองจ่าย
1.3 ประชุมคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมละครเวที
1.4 ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ชม
2. ดาเนินการตามแผนงาน
2.1 คัดเลือกตัวนักแสดง
2.2 ทาการฝึกซ้อมย่อย/ซ้อมใหญ่
2.3 แสดงจริง
3. การประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ชม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 75,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักแสดง/ผู้ร่วมสร้างละครเวที
2. อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. จานวนครั้งที่ดาเนินการ
เชิงคุณภาพ
1. นักแสดงมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม
2. ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการแสดงละครเวที
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ
เชิงเวลา
1. โครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
ร้อยละ
ครั้ง

80
80
1

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80
80
80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. กิจกรรมการแสดงละคร
เวที เนื่องในโอกาสครบรอบ
การก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันนักแสดงและ
ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 100 กล่อง
จานวน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็น
เงิน 10,000 บาท
2. ค่าเช่าไมล์ไร้สาย 10 ตัว เป็น
เงิน 15,000 บาท
3. ค่าเช่าเครื่องเสียง เป็นเงิน
15,000 บาท
4. ค่าเช่าไฟ เป็นเงิน 15,000
บาท

75,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2561 ถึง 30
มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
75,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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พระนครศรีอยุธยา

5. ค่าเช่าจอ LED เป็นเงิน
20,000 บาท
6. ค่าจ้างทาดนตรีประกอบการ
แสดง เป็นเงิน 3,000 บาท
7. ค่าจ้างทามีเดีย เป็นเงิน 3,000
บาท
8. ค่าจ้างถ่ายวีดีทัศน์/ภาพนิ่ง
เป็นเงิน 2,000 บาท
ค่าวัสดุ 1 งาน เป็นเงิน 7,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท

รวม 75,000.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมการแสดงละครเวที เนื่องใน
โอกาสครบรอบการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่
จัดการแสดงละครเวที

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับชมการแสดงละครเวที

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ ร่วมแสดงวัฒนธรรมของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระดับชาติ/นานาชาติ
รหัสโครงการ 6106000040
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.8 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0405, 4.5 สร้างเครือข่ายการทางานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ : (A4.2) จานวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเป็นขบวนการหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสาขาวิชาดนตรี
และศิลปะการแสดง การจัดประสบการณ์ตรงเพื่อให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้กระบวนการทาผลงานจะทาให้ผู้เรียนมีความเข้ม แข็งทาง
วิชาการมากขึ้น และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นการพัฒนาศาสตร์ด้านนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมองเห็นความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาเวทีให้ผู้เรียนและผู้สอนได้มีประสบการณในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับศิลปวัฒ นธรรมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จึงได้สนับสนุนให้สาขาวิชาที่กากับดูแลด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้มีโอกาส
แสดงความสามารถบนเวทีระดับชาติหรือนานาชาติได้
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ ดนตรี และศิลปะการแสดงได้ร่วมกิจกรรมการแสดงทาง
วัฒนธรรมบนเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
2. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ ดนตรี และศิลปะการแสดงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงชุด
อื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ให้แก่ตนเอง
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างประสบการณ์การแสดงในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
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5. กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรม
2. อาจารย์ นักศึกษา และกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน
6. วิธีการดาเนินงาน
1 การวางแผนดาเนินงาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 การขออนุมัติโครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกาหนดกิจกรรมย่อย
2. ดาเนินการตามแผนงาน
2.1 ฝึกซ้อมการแสดง
2;2 แสดงจริง
3. การประเมินผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผู้ร่วมแสดงกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
2. ผู้เข้าชมกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
3. จานวนครั้งที่ร่วมแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม
2. ผู้ชมมีความพึงพอใจหลังจากชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
เชิงเวลา
1. โครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
ร้อยละ
ครั้ง

30
80
1

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
แผนการปฏิบัติงาน
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

1. ร่วมกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมในการประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด : ค่าใช้
สอย
1. ค่าอาหารกลางวันนักแสดงและผู้
ควบคุมการฝึกซ้อม 1 มื้อๆ ละ 100
บาท จานวน 35 คน เป็นเงิน 3,500
บาท
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
2. ค่าวัสดุทางดนตรีและนาฏศิลป์
- อุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องดนตรี เป็น
เงิน 5,000 บาท
- เสื้อผ้านักดนตรี เป็นเงิน 2,500
บาท
- เครื่องแต่งกายนักแสดง เป็นเงิน
6,000 บาท
- เครื่องประดับและอุปกรณ์
ประกอบการแสดง เป็นเงิน 13,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2561 ถึง 31
มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. ร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่เข้า
ร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ/
นานาชาติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน
การประชุมวิชาการชาติ/นานาชาติ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ปี 2560
ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (กศ.บป.) รหัสโครงการ 6107000006
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ : (S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของ
การประกั น คุ ณ ภาพ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจึ งได้ ดาเนิ น โครงการจัด ท ากรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็น
แรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 สาขาวิชาการ
จัดการ คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
ในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้
3) ด้านทั กษะทางปัญ ญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณ ภาพหรื อ คุณ ลั ก ษณะพิ เศษที่ ส ามารถแข่งขัน ในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถท างานได้ ห ลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ
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4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนา
ศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จานวน 630 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา กศ.บป. จัดกิจกรรม “การ จัดการ
จิตอาสา” กิจกรรมทักษะภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม กิจกรรมจัดการสานสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมเสริมทักษะและ
อาชีพนักศึกาา กศ.บป.
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 111,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกาาสาขาวิชาการจัดการที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละของนักศึกาาที่มีทักษะความรู้ตามศาสตร์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2
3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3
4. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

630

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

8
26
59
6

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย
1. ประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล
และรับฟังความคิดเห็น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. การจัดการจิตอาสา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าอาหารว่าง
จานวน 120 คน ๆ ละ 35 บาท
รวม 4200
ค่าจ้างจัดทารูปเล่มรายงาน
จานวน 3 เล่ม ๆ ละ 100 รวม
300
ค่าวัสดุ 3600
ค่าจ้างจัดทาเอกสาร จานวน 120
ชุด ๆ ละ 10 บาท รวม 1200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9300 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าอาหาร
จานวน 80 คน ๆ ละ 100 รวม
8000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

9,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
9,300.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
0.00

18,850.00

0.00

18,850.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

0.00
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สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- อ่างทอง

3. ทักษะภาวะผู้นาและการ
ทางานเป็นทีม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. จัดการสานสัมพันธ์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. อบรมเสริมทักษะและ
อาชีพนักศึกษา กศ.บป.
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 30 กันยายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จานวน 80 คน ๆ ละ 35 x 2 มื้อ
รวม 5600
ค่าวัสดุ 4950
ค่าจ้างจัดทารูปเล่มรายงาน
จานวน 3 เล่ม ๆ ละ 100
บาท รวม 300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18850 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าอาหาร
จานวน 120 คน ๆ ละ 85 บาท
รวม 10200
ค่าอาหารว่าง จานวน 120 คน ๆ
ละ 35 บาท x 2 มื้อ รวม 8400
ค่าจ้างจัดทารูปเล่มรายงาน
จานวน 3 เล่ม ๆ ละ 100 บาท
รวม 300
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2
คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 รวม
7200
ค่าวัสดุ 4950 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31050 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าอาหาร
จานวน 100 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ
ละ 100 บาท รวม 20000
ค่าวัสดุ 4150 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ
ละ 35 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27650 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร จานวน 1 คน ๆ ละ
600 บาท x 21 ชม. รวม 12600
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 210 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ
ละ 35 บาท รวม 7350
ค่าจ้างจัดทารูปเล่มรายงาน
จานวน 21 เล่ม ๆ ละ 100 รวม
2100
ค่าจัดทาเอกสาร จานวน 210
ชุด ๆ ละ 10 บาท รวม 2100

31,050.00

0.00

0.00

31,050.00

0.00

27,650.00

0.00

0.00

27,650.00

0.00

24,150.00

0.00

10,350.00

6,900.00

6,900.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24150 บาท

รวม 111,000.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการ
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลและรับฟังความ
คิดเห็น
2. การจัดการจิตอาสา

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
กิจกรรม

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

คน

120.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00
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3. ทักษะภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม

4. จัดการสานสัมพันธ์

5. อบรมเสริมทักษะและอาชีพนักศึกษา
กศ.บป.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
กิจกรรม

คน

0.00

0.00

120.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

100.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

90.00

60.00

60.00

ร้อยละ

0.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการ รหัสโครงการ 6107000011
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (ด้านสังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดาเนินโครงการจัดทากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้ง
เพื่ อ เป็ น แรงกระตุ้ น ให้ ส ถาบั น มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพที่ สู งขึ้ น เพื่ อ รองรับ ตลาดอาเซี ย น ปี 2558 หรื อ ค.ศ.2015
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
ของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2)
ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถทางานได้หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้าน
วิชาการและวุฒิภาวะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่
สาคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการ
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ดังเป้าประสงค์ เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน ผู้สอน สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้
ต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ ยนแปลงไป ดังนั้น สาขาวิช าการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงได้จัดห้องฝึกปฎิบัติการของ
สาขาวิช าการจั ดการ เพื่ อให้ นั กศึกษากศ.บป ได้ฝึ กทั กษะที่จาเป็น เพื่ อ เตรียมความพร้อมของนักศึก ษาเมื่อส าเร็จ
การศึกษา แต่เนื่องจากสาขาวิชาการจัดการมีนักศึกษาจานวนมากดังนั้ นอุปกรณ์เครื่องมือที่อยู่ในห้องปฎิบัติการของ
สาขาวิชาการจัดการยังไม่เพียงต่อการฝึกปฎิบัติของนักศึกษา ดั งนั้นสาขาวิชาการจัดการจึงจัดโครงการเพื่อซื้อครุภัณฑ์
ของสาขาวิชาเพื่อนาไปใช้ในห้องปฎิบัติการของสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะต่อไป
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการมีอุปกรณ์ในห้องฝึกปฏิบัติการของสาขาเพียงพอ และเป็นการสนับสนุนสิ่ง
อานวยความสะดวกการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
มีครุภัณฑ์เข้าห้องปฏิบัติการ จานวน 6 รายการ
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 73,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนคอมพิวเตอร์ Notebook
2. จานวนโต๊ะคอมพิวเตอร์
3. จานวนเครื่องสารองไฟคอมพิวเตอร์
เชิงคุณภาพ
1. มีห้องปฏิบัติการและฝึกทักษะนักศึกษาสาขา
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

เครื่อง
โต๊ะ
เครื่อง

2
3
1

ห้อง

1

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. จัดซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการ
จัดการ

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 30000 บาท รวม 60000
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 3
ตัว ๆ ละ 3500 บาท รวม 10500
จัดซื้อเครื่องสารองไฟ
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 2500 บาท

73,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิชาการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. คอมพิวเตอร์ Note Book
ราคา 30000 จานวน 2 เครื่อง

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
73,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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รวมเป็นเงิน 60,000.00 บาท
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ราคา 3500
จานวน 3 ตัว รวมเป็นเงิน
10,500.00 บาท
3. เครื่องสารองไฟคอมพิวเตอร์
ราคา 2500 จานวน 1 เครื่อง รวม
เป็นเงิน 2,500.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
73,000.00 บาท

รวม 73,000.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการ
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชา
การจัดการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครุภัณฑ์
ในห้องปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
ภายในห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาฝึก
ทักษะ

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

ชึ้น

6.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ การพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาหรับนักศึกษา กศ.บป) รหัสโครงการ 6107000017
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ : (S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาการบั ญชี คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนครศรีอยุธยา มี
เป้ าหมายในการผลิตบัณ ฑิตในสาขาวิชาการบัญชีเพื่อออกไปประกอบวิชาชีพบัญ ชี ตามแผนการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเองก็มีแผนในการสนับสนุนและส่ งเสริมการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ประเทศไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งหนึ่งในข้อตกลงในการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ การสนับสนุน การเคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรีตามข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิก(Mutual Recognition Arrangement : MRA) ซึ่งใน
ข้อตกลงดังกล่าวอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพ 7 สาขาวิชาสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานไปประกอบวิชาชีพได้อย่างเสรีใน
กลุ่ ม ประเทศอาเซีย น หนึ่ งในนั้ น คือ วิช าชีพการบัญ ชี วิช าชีพการบัญ ชี เป็ นวิช าชีพที่ มีความส าคัญ ต่อการพั ฒ นา
ประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของประเทศขึ้นอยู่กับการขยายตัวของเงินลงทุนทั้งจากในประเทศ
และจากต่างประเทศ ปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญและส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุ นในตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศคือ
ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของรายงานทางการเงินของกิจการ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงมีความสาคัญอย่างมาก
ในการพัฒนาและส่งเสริมความน่าเชื่อถือของข้อมูลในรายงานทางการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตระหนักถึงจรรยาบรรณในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
นี้ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ทาการเปิดการสอนในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีมา
ตั้งแต่ปี
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4. วัตถุประสงค์
1. นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีในโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป) มีความเป็นน้าหนึ่งใจ
เดียวกัน รักสามัคคีในหมู่คณะ
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป) มีสานึกความเป็น
จิตอาสา ทาความดีเพื่อตอบแทนสังคม
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี กศ.บป
6. วิธีการดาเนินงาน จิตอาสาจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้ความรู้กับนักเรียน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 11,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีทักษะความรู้ตามศาสตร์ ไม่น้อย
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

16

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมที่ 1 เด็กบัญชีรู้รัก
สามัคคีทาดีเพื่อสังคม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค.60 - 31 ธ.ค.60

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
240x5=1200
2. ค่าเช่ารถ 2250x2x2=9000
3. ค่าวัสดุ 800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11000 บาท

จานวนเงิน
11,000.00

สถานที่ดาเนินการ
ภาคเหนือ

รวม 11,000.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการบัญชี

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
11,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมที่ 1 เด็กบัญชีรู้รักสามัคคีทาดี
เพื่อสังคม

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี กศ.บป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
นักศึกษา

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

คน

16.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคกศ.บป คณะวิทยาการจัดการ รหัสโครงการ
6107000035
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (ด้านสังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ในปี งบประมาณ 2561 คณะวิท ยาการจัด การ มี ภ ารกิจ ในการจัด การศึ กษาส าหรับ บุ คลากรประจาการ
(กศ.บป.) จานวน 4 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้วัสดุในการเรียนการสอน รวมทั้งต้อง
จัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติรวมทั้งรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่
นักศึกษาทั้งหมดใน จานวน 4 หลักสูตรดังนั้นการที่จะดาเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีการเรียนการ
สอนทั้ งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบั ติ เพื่อให้ ผู้เรี ยนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อจะได้นาไปพัฒ นา
วิชาชีพของตนเองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะ
วิทยาการจัดการ จึงต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เอกสารในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา เพื่อจะได้นาไปพัฒนา
วิชาชีพของตนเองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
4. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสาหรับการจัดการเรียน
การสอนฝึกปฏิบัติ
2.เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ สาหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาภาค กศ.บป จานวน 752 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาฝึกปฏิบัติ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2559 ถึง วันที่ 30/09/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 112,800.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่มีวัสดุฝึกรายวิชาฯใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ภาคกศ.บป ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 2
2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3
3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

752

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

46
17
37

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาฝึก
ปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2/2560,
3/2560, 1/2561

วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุฝึก
รายวิชาฝึกปฏิบัติ ภาคเรียนที่
2/2560, 3/2560, 1/2561
นักศึกษาจานวน
752x150=112,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,800 บาท

112,800.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2561-30
กันยายน2561

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
51,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
19,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
41,700.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

รวม 112,800.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาฝึกปฏิบัติ ภาคเรียน
ที่ 2/2560, 3/2560, 1/2561

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุฝึก
รายวิชาฝึกปฏิบัติ ภาคเรียนที่
2/2560, 3/2560, 1/2561
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษา ภาค กศ.บป

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

คน

0.00

344.00

130.00

278.00

ร้อยละ

0.00

45.75

17.28

36.97
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะ รหัสโครงการ 6107000047
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (ด้านสังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ
(กศ.บป.) จานวน 4 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้วัสดุในการเรียนการสอน รวมทั้งต้อง
จัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติรวมทั้งรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่
นักศึกษาทั้งหมดใน จานวน 4 หลักสูตรดังนั้นการที่จะดาเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีการเรียนการ
สอนทัง้ ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อจะได้นาไปพัฒนา
วิชาชีพของตนเองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะ
วิทยาการจัดการ จึงต้องจัดวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เอกสารในการจัดอบรมให้แก่
นักศึกษา เพื่อจะได้นาไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง คณะ
วิทยาการจัดการ จึงต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อต่างๆ รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
งานสนับสนุนทุก ๆ ด้านของคณะ
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4. วัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสาหรับการจัดการ
เรียนการสอน ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
2.
เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ สาหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในคณะวิทยาการจัดการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 354,020.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดซื้อวัสดุสานักงานคณะวิทยาการจัดการ
2. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน
5. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ
เชิงคุณภาพ
1. มีวัสดุที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตลอดปีงบประมาณ
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2
3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3
4. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

4
1
3
4
2

ครั้ง

4

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

22
31
25
21

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. จัดซื้อวัสดุสานักงานคณะ

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุสานักงาน
คณะ = 200,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

200,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
20,000.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ =
3,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,700 บาท

3,700.00

3,700.00

0.00

0.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ = 30,000

30,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
2. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
3. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
70,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
50,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
60,000.00
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ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
4. จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์สานักงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
5. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ
จัดการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา
บริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
สานักงาน = 104320
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,320 บาท

104,320.00

42,160.00

26,080.00

26,080.00

10,000.00

วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 2 ครั้ง x 8,000 = 16,000
บาท

16,000.00

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท

รวม 354,020.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อวัสดุสานักงานคณะ

2. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์

3. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
สานักงาน

5. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สานักงานคณะ
วิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้
ตลอดปีงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ มีวัสดุใช้ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์มีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มีวัสดุใช้ใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจมีวัสดุ อุปกรณ์ใช้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีวัสดุใช้ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ้างเหมาบริการ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะวิทยาการ
จัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ง
อานวยความสะดวกใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งใน
การจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุที่ใช้ใน
การสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

0.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติของหลักสูตร รหัสโครงการ
6107000055
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (ด้านสังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดาเนินโครงการจัดทากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้ง
เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้
ถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษา
ต่อและหางานทาในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษา
ไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทาของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณ ฑิต
ไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่ งเน้น
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การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถทางานได้
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้ อมในทุกๆ ด้าน ทั้ง
ทางด้านวิชาการและวุฒิภาวะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระ
งานหลักที่สาคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพ
ด้านวิชาการดังเป้าประสงค์ เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน ผู้สอน สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี
รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารย์ผู้สอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บุคลากรสาขาวิชาการบัญชีมีครุภัณฑ์ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสาขาวิชา
2.เพื่อให้บุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสาขาวิชาการบัญชี บุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์เเครื่องปริ๊นเตอร์ จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สานักงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 17,300.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ๊นเตอร์
2. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สานักงาน
เชิงคุณภาพ
1. สาขาวิชามีครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 1

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

เครื่อง
ตัว

1
4

คน

10

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์เก้าอี้
สานักงาน 3,500x4=14,000
บาท
คณะลักษณะ
ขนาด 59x62x92-104 CM.
เบาะนั่ง-พนักพิงหุ้มหนังอย่างดี
สามารถปรับสูง-ต่าได้
ขาอลูมิเนียมปัดเงา 5 แฉก รับ
น้าหนักได้ดี
ครุภัณฑ์เครื่องปริ๊นเตอร์
3,300x1=3,300 บาท

จานวนเงิน
17,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
17,300.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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คุณลักษณะ
ความละเอียดในการพิมพ์ 600
dpi
ความเร็วการพิมพ์ ขาวดา 18
แผ่น/นาที
ใช้เวลาในการพิมพ์เอกสารแผ่น
แรกเพียง 18 วินาที
หน่วยความจา 8 MB
การเชื่อมต่อมาตรฐาน : HiSpeed USB 2.0
ขนาดกระดาษที่รองรับ :
A4,A5,A6,B5 postcard,
envelops
รับประกัน 1 ปี
*
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,300 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์เก้าอี้สานักงาน ราคา
3,500 จานวน 4 ตัว รวมเป็นเงิน
14,000.00 บาท
2. เครื่องปริ๊นเตอร์ ราคา 3,300
จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
3,300.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
17,300.00 บาท

รวม 17,300.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สนับสนุนการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

รายการ

2.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ จัดการศึกษา กศ.บป. รหัสโครงการ 6108000022
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.34 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ : (S3.8) ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง, (S3.10) ร้อย
ละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้ที่มีงานทา
และที่มีความประสงค์จะเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การ
ปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและ ท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ ที่ สอดคล้องกับการจัดการศึกษาจากภารกิจดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงต้องใช้งบประมาณในการจั ดการศึกษาเพื่อดาเนินงาน ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณาจารย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การสอน
ในรายวิชาต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะจะเป็นวิชาที่เป็นเนื้อหาการ
เรีย นรู้ นอกจากจะได้จ ากการสอนทฤษฎีแล้ ว จาเป็ นต้องฝึ กปฏิบั ติ จากเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัส ดุต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู้ จนสามารถนาไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจาวัน
และในการทางานได้ นอกจากนี้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์ วิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการทางานก่อนการจ บ
การศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง
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4. วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.เพื่อให้มวี ัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสาหรับการจัดการศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาภาค กศ.บป. จานวน 80 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุฝึก
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 192,980.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาภาค กศ.บป.ได้ฝึกปฏิบัติในรายวิชาที่เปิดสอน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการตามเป้าหมาย

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

รายวิชา

20

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ วัสดุ
ฝึกประสบการณ์ เตรียมฝึก
ประสบการณ์ และวัสดุการ
เรียนการสอน

วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ
สานักงาน 60000 บาท วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 55000 บาท วัสดุ
ไฟฟ้า 50000 บาท วัสดุ
การศึกษา 17980 บาท และวัสดุ
อื่น 10000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 192980 บาท

192,980.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560-30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม 192,980.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
80,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
70,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
42,980.00
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ วัสดุฝึกประสบการณ์
เตรียมฝึกประสบการณ์ และวัสดุการเรียน
การสอน

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที
ดาเนินการจัดซื้อ

ครั้ง

0.00

10.00

12.00

12.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ความสาเร็จในการดาเนินการ

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) รหัสโครงการ 6111000012
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (ด้านสังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการ
แก่สังคม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ
1. สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต
2. สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. สนับสนุน ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ
4. สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งให้มีศักยภาพสูงสุด
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5. กลุ่มเป้าหมาย
1. จานวนวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างเหมา
2. จานวนนักศึกษาภาค กศ.บป.
3. จานวนวัสดุอุปกรณ์และการเรียนการสอนสาหรับบุคลากร
6. วิธีการดาเนินงาน สารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 10,647,220.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
เชิงเวลา
1. ซื้อจ้าง - เบิกจ่ายได้ตรงตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

อัตรา

350

ร้อยละ

85

ไตรมาส

4

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนนักศึกษา
กศ.บป.
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
2. เงินคืนค่าหน่วยกิต
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
3. ค่าเช่าพื้นที่ ตาบลสาม
บัณฑิต
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบัติงาน

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา
กศ.บป.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7000000
บาท

7,000,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
1,750,000.00

ใช้สอย
รายละเอียด : เงินคืนค่าหน่วย
กิต ประจาปีงบประมาณ 2561
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเช่าพื้นที่
ตาบลสามบัณฑิต ประจาปี
งบประมาณ 2560
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182600 บาท

182,600.00

182,600.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
1,750,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
1,750,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
1,750,000.00
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4. ค่าใช้สอยและวัสดุ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
5. ค่าสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 31
กันยายน 2560

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
จานวนเงิน 851110 บาท
ค่าวัสดุ จานวนเงิน 851110
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1702220
บาท

1,702,220.00

425,555.00

425,555.00

425,555.00

425,555.00

ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ค่า
สาธารณูปโภค ประจาปี
งบประมาณ 2561
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1742400
บาท

1,742,400.00

435,600.00

435,600.00

435,600.00

435,600.00

สถานที่ดาเนินการ
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี

รวม 10,647,220.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลักขณา เตชวงษ์
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษา กศ.บป.
2. เงินคืนค่าหน่วยกิต
3. ค่าเช่าพื้นที่ ตาบลสามบัณฑิต
4. ค่าใช้สอยและวัสดุ
5. ค่าสาธารณูปโภค

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่ขอคืนเงินค่าหน่วยกิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดาเนินการชาระค่าเช่าพื้นที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตรการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.
60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.
61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.
61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.
61)

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

3.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง
ร้อยละ

3.00
85.00

3.00
85.00

3.00
85.00

3.00
85.00

ครั้ง
ร้อยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน
ร้อยละ

260.00
85.00

260.00
85.00

260.00
85.00

260.00
85.00

ครั้ง
ร้อยละ

3.00
85.00

3.00
85.00

3.00
85.00

3.00
85.00

หน่วย
นับ

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บป. รหัสโครงการ 6113000007
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.25 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ : (S3.4) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี, (S3.5) ผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน/สานัก และมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดี
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งต้องมีการดาเนินการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการ
สอน การวัดผลอย่างน้อยๆ 5 ปีนั้น เพื่อให้การบริการจัดการ การเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดวิชาศึกษา
ทั่ว ไปของมหาวิท ยาลั ย มีค วามคล่ องตั ว และมีป ระสิ ท ธิภ าพในการจัด การเรียนการสอน การจัด ท าสื่ อการสอน
เอกสารคาสอน ตลอดจนเอสารการประเมินผลการศึกษา ให้ครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมกับกับสมกับนักศึกษา
อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินการบริหารค่าใช้จ่าย
เพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
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4. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 1000 คน
6. วิธีการดาเนินงาน นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามแผนการเรียนที่กาหนด
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 136,820.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ถูกต้องตามโครวงสร้างที่หลักสูตรกาหนด
เชิงเวลา
1. ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

1,000

คน

1,000

ภาคเรียน

3

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย
1. ค่าวัสดุ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 136820
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136820 บาท

136,820.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
40,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
40,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
56,820.00

สถานที่ดาเนินการ
กองบริการการศึกษา

รวม 136,820.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ค่าวัสดุ

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การลงทะเบียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการ

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

1.00

ร้อยละ

0.00

65.00

65.00

65.00

47
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนด้านการพยาบาลนักศึกษา กศ.บป รหัสโครงการ 6114000014
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (ด้านสังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, (S4.3) ระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ท าหน้ า ที่ ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาในด้ า นของ
การให้บริการแก่นักศึกษาทั้ง ภาคปกติ และภาค กศ.บป และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
และมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมทางด้านการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้นสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาและร่วมทากิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่นักศึกษาทากิจกรรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บป่วย
หรือได้รับอุบัติเหตุ ดังนั้นมหาลัยจึงควรจัดให้มีแพทย์และพยาบาลมาให้บริการให้คาปรึกษา ตรวจรักษาเบื้องต้น มี
บุคลากรอยู่ประจาในการอานวยความสะดวกและให้บริการแก่นักศึกษา ภาค กศ.บป และจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่
จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารย์
และบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายของมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น งานบรรลุ ต ามภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน
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4. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ อนามัยให้แก่นักศึกษา คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาภาค กศ.บป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้านสุขภาพและอนามัย จานวน
300 คน
6. วิธีการดาเนินงาน 1.ดาเนินการจัดจ้างแพทย์-พยาบาล 2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 80,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1
2. ไตรมาสที่ 2
3. ไตรมาสที่3
4. ไตรมาสที่4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

300

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

38
21
20
21

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย
1. งานพยาบาล
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : 1.จ้างแพทย์พยาบาล 66,950 บาท
2.จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ 13,050 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

80,000.00

สถานที่ดาเนินการ
ห้องพยาบาล

รวม 80,000.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรนุช เจียมพงษ์

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
30,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
16,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
16,150.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
17,150.00
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. งานพยาบาล

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ้างแพทย์พยาบาลและจัดซื้อยาเวชภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

ครั้ง

4.00

3.00

3.00

3.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา รหัสโครงการ 6114000026
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ : (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามสภาวการณ์ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีอันทันสมัยได้ส่งผลต่อวิถีการดาเนินชีวิตของ
คนในสังคมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งรวมไปถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก็ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นจะต้องได้ รับการปรับตัวให้เขากับสถานการณ์
ต่างๆ โดยกระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่เน้นความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม ซึ่งการให้คาปรึกษา (Counseling) จึงเป็นกระบวนการสาคัญในการให้
ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในเบื้องต้น ทาให้ นักศึกษาสามารถเข้าใจตนเอง และปรับตัวให้ เข้ากับสภาพแวดล้ อม
รวมทั้งปัญหาที่ต้องเผชิญ ซึ่งการตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการเรียนการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม อาจารย์ที่
ปรึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการให้ความช่ว ยเหลือ และเป็นภาระหน้าที่ที่สาคัญยิ่งสาหรับคณาจารย์ที่ต้องมีการ
พั ฒ นาตนเองอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพสอดคล้ อ งตามหลั ก การและปรั ช ญาการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการให้คาปรึกษาสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ป ฏิบัติงาน
ใกล้ชิดกับ นักศึกษามากที่สุด จึงได้จัดทาโครงการอบรมเรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษา” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้อาจารย์ที่บรรจุใหม่และคณาจารย์ที่สนใจเข้ ารับการ
อบรม เพื่ อให้ อาจารย์ ที่ ป รึกษาได้มีค วามรู้แ ละทราบถึงบทบาทหน้ าที่ การให้ คาปรึกษาและแนะน าด้านต่ างๆแก่
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคการให้คาปรึกษาอาจารย์ใหม่และคณาจารย์ที่สนใจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อให้อาจารย์ได้นาความรู้ไปปฏิบัติในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบและทันสมัย
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ที่ปรึกษา
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 48,310.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้และเทคนิคการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
2. ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่การให้คาปรึกษาและแนะนาด้านต่างๆแก่นักศึกษา
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่าย

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

80

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ

96

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. กิจกรรมบทบาทอาจารย์ที่
ปรึกษาและการให้คาปรึกษา
แก่นักศึกษา

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.1 ค่าตอบแทน
14,400
ค่าวิทยากร 2 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท
14,400
1.2 ค่าใช้สอย 28,200
ค่าติดตามประเมินผล1,000
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 80 คนๆละ 4 มื้อๆ
ละ 35 บาท 11,200
ค่าอาหาร 80 คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ 100
บาท
16,000
1.3 ค่าวัสดุ 5,710
ค่าป้าย
1,000
ค่าวัสดุอุปกรณ์
4,710

48,310.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48310 บาท

รวม 48,310.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
48,310.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและ
การให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

ร้อยละ

96.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ การให้คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รหัสโครงการ 6114000027
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ : (S3.8) ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง, (S3.10) ร้อย
ละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กองพัฒ นานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลเอาใจใส่
นั กศึกษา ซึ่งอยู่ ในช่วงวัยของการเปลี่ ย นแปลงจากวัยเด็กสู่วัยผู้ ใหญ่ อาจเกิดความขัดแย้งและความสับ สนในการ
ตัดสินใจ บุคลิกภาพ การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การปรับตัวจากบ้านและครอบครัวสู่การใช้ชีวิตลาพังในหอพัก
การปรับ ตัวในการคบเพื่อนใหม่ เพื่อนเพศเดีย วกันและต่างเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานทาก่อนจบ
การศึกษา การเตรียมความพร้อมให้กับผู้จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาได้
รู้จั กตนเอง มี ความรู้ ความสามารถในการตัด สิ น ใจเลื อกศึก ษาต่ อหรือ ประกอบอาชี พ ที่ ต รงกั บ ความถนั ด ทั กษะ
ความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง ทาให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนและการทางาน สามารถพัฒนาตนเองให้
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมถึงการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์
เก่า เช่น ทุนการศึกษา การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่า วสารความเคลื่อนไหวใน
และนอกสถาบั น ที่จ าเป็ น แก่นั กศึกษาและศิษ ย์เก่า และการจัดโครงการเพื่ อพัฒ นาประสบการณ์ ทางวิช าชีพ แก่
นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมบทบาทให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
ให้ คาปรึกษาและข้อชี้แนะให้ กับ นั กศึกษาได้อย่างใกล้ ชิดและทั่วถึงนการศึกษา การจัดหางาน แหล่ งข้อมูล การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดบริการแนะแนว
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และให้คาปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล เข้าใจ และตระหนักรู้ ในตนเอง
สามารถเข้าใจปัญหาและ หาทางออกได้อย่างเหมาะสม เพื่อนักศึกษาจะประสบความสาเร็จเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษามีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการ
เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษามีโอกาสรับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อแนะแนวการศึกษาและการ
เข้าสู่อาชีพ
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับความรู้และแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อ หรือเลือกที่จะไป
ประกอบอาชีพหลังจากสาเร็จการศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 88,200.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. 2.1 นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการจัดอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
2. 2.2 นักศึกษาที่ได้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่าย

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

5

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ

96

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษา

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทนค่า
วิทยากร
1.2 ค่าใช้สอย
ค่าติดตามประเมินผล
1.3 ค่าวัสดุ
ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทา
เอกสารประชาสัมพันธ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22300 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.1 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ากรรมการ
ควบคุมการสอบ

22,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
22,300.00

18,400.00

18,400.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส1
สถานที่ดาเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา
2. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560
ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
0.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

0.00
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ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

3. กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาและการเข้าสู่อาชีพ
แก่นักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา
4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส3
สถานที่ดาเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาหลักสูตร 5 ปี
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

1.2 ค่าใช้สอย
ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ค่า
ติดตามประเมินผล
1.1 ค่าวัสดุ
ค่าป้ายค่าวัสดุอุปกรณ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18400 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.1 ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร
1.2 ค่าใช้สอย
ค่าติดตาม
ประเมินผล
1.3 ค่าวัสดุ
ค่าป้าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจัดทาเอกสาร
ประชาสัมพันธ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21800 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.1 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 3
ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท
1.2 ค่าใช้สอย
ค่าติดตามประเมินผล
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สาหรับอาจารย์ 60 คนๆละ 1
มื้อๆละ 35 บาท
1.3 ค่าวัสดุ
ค่าป้าย
ค่าวัสดุ
ค่า
ตกแต่งเวทีและสถานที่จัดงาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19700 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท

21,800.00

0.00

21,800.00

0.00

0.00

19,700.00

0.00

0.00

19,700.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

รวม 88,200.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
2. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2560
3. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษา
4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 4
ปี
5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 5
ปี

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม

85.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม

85.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

0.00
1.00

85.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

58

แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสโครงการ 6115000004
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.59 โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0403, 4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
พั น ธกิจ ในการจั ดหา รวบรวม ให้ บ ริ ก ารทรัพ ยากรสารสนเทศ เพื่ อ การเรียนรู้ บริการโครงสร้างพื้ น ฐานเกี่ ยวกั บ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและบริก ารวิ ช าการสู่ สั งคม รวมถึ งพั ฒ นานวัต กรรมทางด้า น
เทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อการบริห ารจัดการและการเรียนการสอน จาเป็นต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่
หนังสือ ตาราวิชาการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ให้มีความทันสมัย
และหลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดหาวัสดุและซ่อมบารุงครุภัณฑ์อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพ ที่พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลาและจัดให้มีการประชุมกรรมการของสานักฯ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานในสานักฯ ในการเป็นฝ่าย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเพื่อพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในการยกระดับสถาบันเพื่อเข้าสู่สากล
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือตาราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดีและทันสมัย
2. เพื่อสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ
3. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน หนังสือตาราวิชาการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 260,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. หนังสือตาราวิชาการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เชิงเวลา
1. โครงการและกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

เล่ม

100

ร้อยละ

85

รายการ

1

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย
1. หนังสือตาราวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : หนังสือตารา
วิชาการ จานวน 100 เล่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260000 บาท

260,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
100,000.00

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม 260,000.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
100,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
30,000.00
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. หนังสือตาราวิชาการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีหนังสือตารา
วิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

รายการ

40.00

40.00

10.00

10.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสโครงการ 6115000005
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.52 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
พันธกิจในการจัดหา รวบรวม ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ จัดหาวัสดุ งานซ่อมบารุงครุภัณฑ์อาคาร
สถานที่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาและจัดให้มีการประชุมกรรมการของสานักฯ เพื่อให้สามารถบริหารจัด
งานงานในสานักฯ การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาสู่สากล
2. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน
3. เพื่อบริหารจัดการงานในสานักฯ ในการเป็นฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
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6. วิธีการดาเนินงาน 1. วัสดุ 2 ค่าสาธารณูปโภค
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 114,258.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. 1.จัดซื้อวัสดุ
2. 2. ค่าสาธารณูปโภค
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เชิงเวลา
1. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

รายการ
เดือน

20
12

ร้อยละ

85

รายการ

20

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย
1. วัสดุ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ค่าสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ จานวน 20
รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 102258 บาท

102,258.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
22,258.00

ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ค่า
สาธารณูปโภค จานวน 12 เดือน

12,000.00

3,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม 114,258.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
25,000.00

3,000.00

3,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
25,000.00

3,000.00
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. วัสดุ
2. ค่าสาธารณูปโภค

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่า
สาธารณูปโภค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจ

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

รายการ
ร้อยละ

4.00
85.00

6.00
85.00

5.00
85.00

5.00
85.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

3.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสโครงการ 6115000012
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.52 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
มีพันธกิจในการจัดหา และบริการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการเรียน
การสอน จึงจาเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติม เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา และจัดหา
ครุภัณฑ์ประจาสานักงานทดแทนของเดิมที่มีอยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้ และไม่คุ้มกับการซ่อมบารุง รวมถึงปรับปรุงอาคาร
อาคารสถานที่ ให้ มีค วามเหมาะสม เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรียนการสอน การบริห ารจัด การ การบริห ารวิช าการให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1.
เพื่อจัดอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
2.
เพือ่ จัดหาครุภัณฑ์ประจาสานักงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
6. วิธีการดาเนินงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 939,502.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดหาครุภัณฑ์
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เชิงเวลา
1. โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

รายการ

16

ร้อยละ

85

รายการ

16

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. LED TV จอสัมผัส
ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จอรับภาพเป็นแบบ
LED ขนาดของจอ 55 นิ้ว
เป็นจอรับภาพที่รวม
LED TV, คอมพิวเตอร์ และระบบ
Interactive เข้าไว้ด้วยกันในเครื่อง
เดียว
มีความละเอียดสูงสุด
ไม่น้อยกว่าง 1920 x 1080 pixels
ที่รองรับความละเอียดแบบ FULL
HD
มีความเร็วในการ
ตอบสนองการแสดงผลที่ไม่เกิน 5
ms.
มีค่าความสว่างสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 590 cd/m2

130,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
130,000.00

160,000.00

160,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
0.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130000 บาท

2. LED TV ขนาดไม่น้อย
กว่าง 65 นิ้ว
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30
ธันวาคม 2560

รายการครุภัณฑ์
1. 2.
LED TV จอสัมผัส
ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว ราคา
130000 จานวน 1 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 130,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
130,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ขนาด
จอไม่น้อยกว่า (นิ้ว) : 65
ระบบภาพ : Full
High Definition
Contrast Ratio :

0.00
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สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

Mega Contrast
Brightness (CD/M)
: 450
ResponseTime(M
S) : 4
DigitalTV : มี
การรับประกัน : 1 ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160000 บาท

3. เครื่องสารองไฟฟ้า
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ชั้นหนังสือสูงแบบ 2 ด้าน
3 ช่วง รุ่น BM-23
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 5,000 Ansi Lumens
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30
ธันวาคม 2560

รายการครุภัณฑ์
1. LED TV ขนาดไม่น้อยกว่าง 65
นิ้ว ราคา 40000 จานวน 4 เครื่อง
รวมเป็นเงิน 160,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
160,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : 1. มีกาลังไฟฟ้า
ด้านนอกไม่น้อยกว่า 1,000 VA
/630 WATTS
2. สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที

22,400.00

22,400.00

0.00

0.00

0.00

68,480.00

68,480.00

0.00

0.00

0.00

14,850.00

14,850.00

0.00

0.00

0.00

98,012.00

98,012.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22400 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องสารองไฟฟ้า ราคา 5600
จานวน 4 เครื่อง รวมเป็นเงิน
22,400.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
22,400.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : - ขนาด : กว้าง
106 นิ้ว ลึก 19 นิ้ว สูง 77 นิ้ว
- วางได้ 6 ระดับชั้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68480 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชั้นหนังสือสูงแบบ 2 ด้าน 3
ช่วง BM-23 ราคา 17120 จานวน
4 ชุด รวมเป็นเงิน 68,480.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
68,480.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ขนาด
91.4X45.7X182.9 cm.
บานประตูเป็นกระจกเลื่อน
แผ่นชั้นสามารถปรับระดับสูงต่าได้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14850 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ราคา
4950 จานวน 3 ชุด รวมเป็นเงิน
14,850.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
14,850.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ขนาดไม่น้อยกว่า
5,000 ANSi Lumens
ความละเอียดไม่น้อยกว่า
1024X768 พิกเซล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98012 บาท

67
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ไมโครโฟนไร้สายแบบมือ
ถือสาหรับห้องประชุม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

8. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSL
ราคา 98012 จานวน 1 เครื่อง
รวมเป็นเงิน 98,012.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
98,012.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : -เป็นไมโครโฟนที่
ใช้งานง่าย ออกแบบสาหรับ
ผู้บรรยาย ผู้ประชุม และพิธีกร
- เครื่องรับสัญญาณ (Receiver)
ชนิด True diversity
จานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 15,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

รายการครุภัณฑ์
1. ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ
สาหรับห้องประชุม ราคา 15000
จานวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน
30,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
30,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : รายละเอียด
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 600X600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว
ดาไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
(ppm)
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่
น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
4. มีหน่วยความจา (Memory)
ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
5. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัติได้
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
Paralle หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

8,540.00

8,540.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท

9. เครื่องวัดระยะแบบ
เลเซอร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ราคา
12000 จานวน 1 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 12,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
12,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : รายละเอียด
1. มีระยะในการวัดถึง 80 ม. มี
ความแม่นยาสูง +50 -50 1.5 มม.
หรือดีกว่า
2 หน้าจอ LED เรืองแสง

68
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สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

10. เครื่องฟอกอากาศ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

11. รถเข็นสาเร็จรูป แบบ
แฮนด์พับได้
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

12. รถเข็นเก้าอี้
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 หมุน 360 องศา อัตโนมัติ เป็น
อย่างน้อย
4. มีพื้นที่ในการเก็บค่าการวัดได้ถึง
20 ครั้ง และค่าคงที่ 1
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8540 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่อวัดระยะแบบเลเซอร์ ราคา
8540 จานวน 1 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 8,540.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 8,540.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : รายละเอียด
1. เหมาะสาหรับพื้นที่ไม่เกิน 45
ตร.ม.
2. ฟอกอากาศได้อย่างรวดเร็วถึง
6.5 ลบ.ม./นาที
3. ระบบ Proactive Filtration
ช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และ
ฟอกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความสามารถในการทาความชื้น
670 มล./ชม. หรือดีกว่า
5. มาพร้อมรีโมทคอนโทรล เพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องฟอกอากาศ ราคา 27000
จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
27,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
27,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : รายะละเอียด
1. ขนาด LxWxH) ไม่น้อยกว่า
915x15x860 มม.
2. รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว มือจับ
พับได้
3. รับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 250
กก.
4. น้าหนักรถเข็น ไม่ต่ากว่า 16
กก.
5. แผ่นพื้นเสริมคานเหล็ก แข็งแรง
6. ล้อ PU อย่างดี ล้อเป็น 2 ล้อ
ล้อตาย 2 ล้อ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. รถเข็นสาเร็จรูป แบบแฮนด์พับ
ได้ ราคา 7000 จานวน 1 ชึ้น รวม
เป็นเงิน 7,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 7,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : รายละเอียด
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 40X120 ซม.
2. ลูกปืนตลับ 2 ลูก L/R
3. ยางธรรมชาติสีเทา
4. รับน้าหนักเก้าอี้ได้ครั้งละไม่น้อย
กว่า 10 ตัว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4878 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. รถเข็นเก้าอี้ ราคา 4878 จานวน

27,000.00

27,000.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

4,878.00

4,878.00

0.00

0.00

0.00
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13. วิทยุสื่อสาร เครื่องรับส่ง
วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ กาลังส่ง 5 วัตต์ แบบ
2 ย่าน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

14. วิทยุสื่อสาร เครื่องรับส่ง
วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ กาลังส่ง 0.5 วัตต์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

15. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
Media Converter
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ชึ้น รวมเป็นเงิน 4,878.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 4,878.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : รายละเอียด
1. กาลังส่ง 5 วัตต์
2. มีความถี่ 2 ย่าน 144-146/136260 Mhz. หรือดีกว่า
3. 199 Memory channel ช่อง
ความจา
4. มีโทนป้องกันการรบกวน
Ctcss/DCS
5. พร้อมแบตเตอรี่, แท่นชาร์จ,
เสาอากาศยา หรือเสาสไลด์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38250 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. วิทยุสื่อสาร เครื่องรับส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กาลัง
ส่ง 5 วัตต์ แบบ 2 ย่าน ราคา
2550 จานวน 15 ชุด รวมเป็นเงิน
38,250.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
38,250.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : รายละเอียด
1. ความถี่ 245.0000-245.9875
MHz. หรือดีกว่า
2. กาลังส่ง 0.5 วัตต์ สูงสุด 2 วัตต์
หรือดีกว่า
3. มี 80 MEMORY CHANNEL
ช่องความจา
4. มีโทนป้องกันการรบกวน
CTCSS/DCS
5. พร้อมแบตเตอรี่, แท่นชาร์จ,
เสาอากาศยาง, เสาอากาศสไลด์,
ชุดไมค์, พร้อมหูฟัง, คลิบเหน็บ
หลัง,คู่มือใช้งาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13752 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. วิทยุสื่อสาร เครื่องรับส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กาลัง
ส่ง 5 วัตต์ ราคา 2292 จานวน 6
ชุด รวมเป็นเงิน 13,752.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
13,752.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : รายละเอียด :
- แบบ 1 พอร์ท กิกะบิท
10/100/1000Base-TX ไปเป็น 1
พอร์ท 1000Base-LX
- หัวต่อแบบ RJ-45 และ LC ใช้
สาหรับแปลงสาย UTP ไปเป็น
สาย Optical Fiber (Multimode)
- ใช้สาหรับแปลงสาย UTP ไปเป็น
สาย Optical Fiber รองรับ
ระยะทาง 220 เมตร - 550 เมตร
- สินค้ารับประกัน 1 ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99540 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Media
Converter ราคา 5530 จานวน

38,250.00

38,250.00

0.00

0.00

0.00

13,752.00

13,752.00

0.00

0.00

0.00

99,540.00

99,540.00

0.00

0.00

0.00
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16. เครื่องปรับอากาศขนาด
ไม่ต่ากว่า 40000 บีทียู
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทค
โนสารสนเทศ

18 ตัว รวมเป็นเงิน 99,540.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
99,540.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : - ระบบไฟ 380
V
- รีโมทไร้สาย
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
- รับประกันอะไหล่ตัวเครื่อง 1 ปี

204,800.00

204,800.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204800 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องปรับอากาศไม่ต่ากว่า
40,000 บีทียู ราคา 51200
จานวน 4 เครื่อง รวมเป็นเงิน
204,800.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
204,800.00 บาท

รวม 939,502.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. LED TV จอสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 55
นิ้ว

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

2. LED TV ขนาดไม่น้อยกว่าง 65 นิ้ว

3. เครื่องสารองไฟฟ้า

4. ชั้นหนังสือสูงแบบ 2 ด้าน 3 ช่วง รุ่น BM23
5. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก

6. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 5,000 Ansi Lumens
7. ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือสาหรับห้อง
ประชุม
8. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

ร้อยละ

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00
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9. เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์

10. เครื่องฟอกอากาศ

11. รถเข็นสาเร็จรูป แบบแฮนด์พับได้

12. รถเข็นเก้าอี้

13. วิทยุสื่อสาร เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดมือถือ กาลังส่ง 5 วัตต์ แบบ
2 ย่าน
14. วิทยุสื่อสาร เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดมือถือ กาลังส่ง 0.5 วัตต์
15. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Media
Converter
16. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ากว่า
40000 บีทียู

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย

ร้อยละ

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

