รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ)

เล่มที่ 1 งบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน

ก

สารบัญ
หน้าที่
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
6101000002 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะครุศาสตร์
6101000005 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์
6101000006 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์
6101000007 โครงการพัฒนานักศึกษาครูด้านศิลปวัฒนธรรม
6101000008 โครงการพัฒนาวิชาชีพครู
6101000009 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถของนักศึกษาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
6102000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียนประถมสาธิต
6103000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียนสาธิตมัธยม
6104000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
6105000001 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6106000001 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานและการเรียนการสอน
6106000002 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6106000003 โครงการอบรมและเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
6106000004 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน
6106000005 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย
6106000007 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม
6106000008 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปะการแสดง
6106000014 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์
6106000017 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
6106000019 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น
6106000020 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม
6106000021 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรประวัตศิ าสตร์
6106000023 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
6106000025 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
6106000028 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์
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6106000032 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปกรรม
6106000033 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล
6106000036 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีไทย
6106000038 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา(ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
6107000004 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
6107000008 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการ
6107000010 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
6107000014 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
6107000019 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
6107000023 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
6107000026 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานวิชาชีพสู่
มาตรฐานสากล
6107000031 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6107000034 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
6107000036 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการนาเสนอผลงานและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
6107000049 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
6107000050 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
6107000056 โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ
6107000057 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
6107000059 โครงการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
6107000063 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ
6114000021 โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ
6114000022 โครงการก้าวแรกสูอ่ ุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6108000005 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
6108000006 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
6108000007 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6108000008 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
6108000009 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6108000010 โครงการจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6108000011 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
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6108000017 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6108000018 โครงการบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
6108000019 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
6108000020 โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6108000021 โครงการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6108000023 โครงการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6108000025 โครงการศาสตร์พระราชาเสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
6108000026 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
6108000028 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6108000029 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
6108000030 โครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
6108000032 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ
6108000033 โครงการประกาศเกียรติคณ
ุ เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6108000034 โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรม
6108000035 โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์สู่สากล
6108000036 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
6108000037 โครงการจัดอบรมผู้สูงอายุโดยเน้นกระบวนการกลุ่มและการฝึกปฏิบตั ิ
6108000038 โครงการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
6108000039 โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา
6108000040 โครงการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาเคมี
6108000041 โครงการพัฒนาการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6108000042 โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร
6108000043 โครงการส่งเสริมงานวิจัย
6108000044 โครงการกิจกรรมสารวจความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บณ
ั ฑิต
6108000046 โครงการอบรมการบริหารงาน ISO 9000 และการจัดการของเสียหรือของเสียอันตราย
6108000047 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6108000048 โครงการถ่ายทอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6108000052 โครงการ อบรม “จริยธรรมวิจัยในคน”
สานักงานอธิการบดี
กองกลาง
6111000007 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
6111000008 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์)
6111000009 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม)
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6111000010 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม - ครุภณ
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
6111000011 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์ - สิ่งก่อสร้าง)
กองนโยบายและแผน
6112000003 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานกองนโยบายและแผน
6112000004 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
กองบริการการศึกษา
6113000002 โครงการการศึกษาดูงานและการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
6113000005 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
กองพัฒนานักศึกษา
6114000005 งานพัฒนากิจการนักศึกษา
6114000006 โครงการจัดซื้อชุดครุภณ
ั ฑ์ประกอบห้องสหกิจศึกษา
6114000007 งานจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์หอพักนักศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6115000002 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6115000003 โครงการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6115000007 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันวิจยั และพัฒนา
6116000006 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
6116000007 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6116000010 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทศาสตร์ของประเทศ
6116000012 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
6116000014 โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามศาสตร์แห่งพระราชา
6116000015 โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
6116000016 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทมี่ ีศักยภาพ
สถาบันอยุธยาศึกษา
สถาบันอยุธยาศึกษา
6117000003 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
6117000004 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
6117000005 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
6117000006 โครงการทาสีปรับปรุงศาลาเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา

336
341
344
344
347
354
354
357
360
360
363
366

368
368
373
377
382
382
391
397
403
409
417
420
426
426
429
432
436

จ

สารบัญ (ต่อ)
หน้าที่
6117000009 โครงการเผยแพร่งานวิจัยและองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
6117000011 โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
6117000013 โครงการจัดการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
6117000014 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบคุ คลผู้มผี ลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาไทย
6117000015 โครงการสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว เมืองมรดกโลก

439
444
447
450
453
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คณะครุศาสตร์ รหัสโครงการ 6101000002
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
การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบั ณฑิตของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้องมีครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมและเพี ย งพอกั บ ภาระงานทั้ ง ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน งานวิ จั ย งานบริ ก ารวิ ช าการ ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะครุศาสตร์มีความจาเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์/จัดหาเพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจซึ่งสอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะและความรู้จากการใช้อุปกรณ์
เพื่อการเรียนการสอน
2. เพื่อให้การผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์มีคุณภาพสูงขึ้น
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามารับบริการคณะครุศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์จานวน 8 รายการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,303,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบจอฝัง
2. เก้าอี้เลคเชอร์
3. ครุภัณฑ์ห้องประชุม 20 ที่นั่ง
4. เครื่องพิมพ์สาเนาดิจิตอล
5. ชุดอุปกรณ์สร้างเสริมสุขภาพ
6. สื่อการสอนสังคมศึกษาและหน้าที่พลเมือง
7. กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 96 นิ้ว
8. เครื่องทาน้าร้อน น้าเย็น ขานด 2 ก๊อก
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ตัว
ตัว
ชุด
เครื่อง
ชุด
ชุด
เครื่อง
เครื่อง

13
265
1
1
1
1
10
2

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์
แบบจอฝัง
ระยะเวลาดาเนินการ
1ตค60-30กย61
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
2. เก้าอี้เลคเชอร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1ตค60-30กย61
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
3. ครุภัณฑ์ห้องประชุม
20 ที่นั่ง
ระยะเวลาดาเนินการ
1ตค60-30กย60
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบจอฝัง 13ตัวๆ
ละ30000.-

390,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
390,000.00

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

344,500.00

344,500.00

0.00

0.00

0.00

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 390000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบจอฝัง ราคา 30000 จานวน
13 ตัว รวมเป็นเงิน 390,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 390,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เก้าอี้เลคเชอร์ จานวน 265 ตัวๆละ
1300.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 344500 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เก้าอี้เลคเชอร์ ราคา 1300 จานวน 265 ตัว รวม
เป็นเงิน 344,500.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 344,500.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์ห้องประชุม 20 ที่นั่ง
จานวน 1 ชุดๆละ450,000.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์ห้องประชุม 20 ที่นั่ง ราคา 450000
จานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 450,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 450,000.00 บาท
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รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
4. เครื่องพิมพ์สาเนา
ระบบดิจิตอล
ระยะเวลาดาเนินการ
1ตค60-30กย61
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
5. ชุดอุปกรณ์สร้าง
เสริมสุขภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1ตค60-30กย61
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
6. สื่อการสอนสังคม
ศึกษาและหน้าที่
พลเมือง
ระยะเวลาดาเนินการ
1ตค60-30กย61
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
7. เครื่องทาน้าร้อน-น้า
เย็น แบบต่อท่อ ขนาด
2 ก๊อก
ระยะเวลาดาเนินการ
1ตค60-30กย61
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
8. กระดาน
อิเล็กทรอนิกส์ 96 นิ้ว
ระยะเวลาดาเนินการ
1ตค60-30กย61
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

180,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
180,000.00

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

490,000.00

490,000.00

0.00

0.00

0.00

197,000.00

197,000.00

0.00

0.00

0.00

52,000.00

52,000.00

0.00

0.00

0.00

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล 1
เครื่องๆละ180,000.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล ราคา 180000
จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 180,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 180,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุดอุปกรณ์สร้างเสริมสุขภาพ
จานวน 1 ชุดๆละ 490,000.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดอุปกรณ์สร้างเสริมสุขภาพ ราคา 490000
จานวน 1 ขุด รวมเป็นเงิน 490,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 490,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : สื่อการสอนสังคมศึกษาและหน้าที่
พลเมือง จานวน 1 ชุดๆละ197,000.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 197000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. สื่อการสอนสังคมศึกษาและหน้าที่พลเมือง ราคา
197000 จานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 197,000.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 197,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบต่อ
ท่อ ขนาด 2 ก๊อก จานวน2เครื่องๆละ26,000.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2
ก๊อก ราคา 52000 จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
52,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 52,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ 96 นิ้ว
จานวน10แผ่นๆละ120,000.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 96 นิ้ว ราคา 120000
จานวน 10 แผ่น รวมเป็นเงิน 1,200,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 1,200,000.00 บาท

รวม 3,303,500.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบจอฝัง
2. เก้าอี้เลคเชอร์
3. ครุภัณฑ์ห้องประชุม 20 ที่นั่ง
4. เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล
5. ชุดอุปกรณ์สร้างเสริมสุขภาพ
6. สื่อการสอนสังคมศึกษาและหน้าที่พลเมือง
7. เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบต่อท่อ
ขนาด 2 ก๊อก
8. กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 96 นิ้ว

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบจอฝัง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เก้าอี้เลคเชอร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ห้องประชุม 20 ที่นั่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดอุปกรณ์สร้างเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สื่อการสอนสังคมศึกษาและหน้าที่
พลเมือง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบต่อท่อ
ขนาด 2 ก๊อก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ 96 นิ้ว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วย
นับ

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)

ตัว
ร้อยละ
265
ร้อยละ
ชุด
ร้อยละ
เครื่อง
ร้อยละ
ชุด
ร้อยละ
ชุด

13.00
85.00
265.00
85.00
450000.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ร้อยละ
เครื่อง

1.00
2.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รายการ
แผ่น
ร้อยละ

2.00
10.00
85.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ ประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัสโครงการ 6101000005
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.27 โครงการยกระดับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
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 : (S3.5) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน/สานัก และมหาวิทยาลัย อยู่ใน
ระดับดี
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดให้มีระบบ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ นอกจากนั้ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้จัดทา
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ซึ่งการดาเนินงานประกันคุณภาพมีความจาเป็นที่หน่วยงาน
ต้องมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะทาให้ การประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ ทาให้ องค์กร หน่วยงานมีคุณภาพ
นอกจากนั้นศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันและความยั่งยืน
ของคณะ เนื่ องจากเป็ น ปั จ จั ย ที่ จ ะช่ว ยให้ ค ณาจารย์ส ามารถสร้างผลงานวิช าการ ที่ มีคุ ณ ภาพเป็ นที่ ยอมรับ ทั้ งใน
ระดับ ชาติและนานาชาติ สามารถสร้างและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภ าพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และนาไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคมรวมทั้งสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้คณะเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการ
แข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความต้องการของตลาดแรงงานที่
มีแนวโน้ มรวดเร็วมากยิ่ งขึ้น จากกระแสโลกาภิ วัฒ น์และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งเกิดการเปิ ด
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ประเทศของประเทศไทย ทาให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในมิ ติ ที่ ห ลากหลาย ทั้ งด้ านการเรีย นการสอน การท าวิ จั ย การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ด้านภาษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวทาให้การจัดพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน
และต่อเนื่อง
คณะครุ ศ าสตร์ จึ ง เห็ น สมควรจั ด การพั ฒ นาความรู้ ด้ า นงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ กั บ บุ ค ลากร
คณะครุศาสตร์ สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะครุศาสตร์เชื่อว่ากิจกรรม
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ในการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความสามารถ ในการแข่งขันและความยั่งยืนในที่สุด
4. วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
2.เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
3.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรของคณะครุศาสตร์
4.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนความเข้าใจ ในกลไกและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
5.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกันคุณภาพได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์และบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย
6. วิธีการดาเนินงาน อบรม/ไปทาความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 180,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
2. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
3. การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกลไกและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
2. บุคลากรมีความพึงพอใจ
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1
2. ไตรมาส 2
3. ไตรมาส 3
4. ไตรมาส 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน
คน

15
120
100

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

39
19
17
26
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11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช่สอย
40000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท

40,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
40,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
39600 บาท
ค่าใช้สอย 54700 บาท
ค่าวัสดุ 41700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,000 บาท

136,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

46,000.00

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1ตค2560-30กย2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
2. การตรวจสอบและประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1ตค2560-30กย2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
3. การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
ให้กับนักศึกษาภายใน
ระยะเวลาดาเนินการ
1ตค2560-30กย2561

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
1800 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
ค่าอาหาร ฯลฯ 2200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4000บาท

จานวนเงิน

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
คณะครุศาสตร์

รวม 180,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ

2. การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายในและกลไกการประกันคุณภาพ
3. การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้กับ
นักศึกษาภายใน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เสริมสร้างเครือข่ายการประกัน
คุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกลไก
และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรสามารถนาความรู้ไปใช้ใน
การดาเนินงานประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การประกันคุณภาพ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2560
ปี 2561
ไตรมาส 1
(ต.ค.60–
ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–
มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61
มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–
ก.ย.61)

คน

15.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

120.00

120.00

120.00

120.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

0.00

100.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ รหัสโครงการ 6101000006
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.29 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
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 : (S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ, (S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนของ
คณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ สามารถสร้างและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และน าไปสู่การสร้างบั ณ ฑิตที่มีคุณ ภาพและมีคุณ ค่าต่อสั งคม รวมทั้งสามารถให้ บริการวิชาการแก่สั งคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทาให้คณะมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจาก
สภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมาก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างและความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งเกิดจากการเปิดประเทศของประเทศไทย ทาให้
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจาเป็นต้องพัฒ นาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องในมิติที่
หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน การทาวิจั ย การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวทาให้การจัด
พัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องคณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดการพัฒ นา
บุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะครุศาสตร์เชื่อว่ากิจ กรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ในการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในที่สุด
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ตามศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ ตามสายการปฏิบัติงาน
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
6. วิธีการดาเนินงาน การเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ ตามศาสตร์วิชาการและ/หรือ วิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พืน้ ที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 42,620.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรคณะครุศาสตร์สามารถนาความรู้ไปในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1
2. ไตรมาส 2
3. ไตรมาส 3

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

10

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

23
23
53

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
ครุศาสตร์

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม
สัมมนา ฯลฯ 42620
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42620 บาท

42,620.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1ตค60-30กย61
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์

รวม 42,620.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
10,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
10,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
22,620.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .

หน่วยนับ

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)

คน

3.00

3.00

4.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

11

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาครูด้านศิลปวัฒนธรรม รหัสโครงการ 6101000007
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.12 โครงการพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะของการเป็นครูที่ดีให้แก่นักศึกษาครู
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0201, 2.1 ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ : (S2.1) ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีงานทาภายใน 1 ปี, (S2.2) ร้อยละบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้า
ทางานในท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) พบว่ายุคปัจจุบันมีความต้องการคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ที่เด่นชัดและสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต จาก
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทาให้บัณฑิตรุ่นใหม่จาเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล ซึ่งความสามารถในการคิด
จะเป็นหัวใจสาคัญสาหรับบัณฑิตยุคใหม่ เช่น การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจาเป็นต้องมี
ทั ก ษะหลายด้ านเพื่ อ การด ารงชี วิต ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจึ งได้ ก าหนดให้ บั ณ ฑิ ต ยุ ค ใหม่ ต้ อ งมี
คุณลักษณะของบัณฑิตยุคใหม่ คือ ต้องเป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม มีทักษะการดารงชีวิตและประกอบ
อาชีพ (Life & career skills) มีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ (Learning and innovative skills) มีทักษะในการสืบ
หาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เ ทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่ านสื่อต่างๆ (information, communication, media,
and technology skills) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา การ
มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนน้ อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นต้น และในความเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
2) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอัตลักษณ์คณะครุศาสตร์ด้านการมี
จิตอาสา
3) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นา
4) เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมให้นักศึกษามีจิตสานึกด้านวัฒนธรรมไทย
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ทุกสาขาวิชา
2)อาจารย์และบุคลากร
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมอบรม กิจกรรมศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะให้กับนักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 137,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน

1,200
60

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

39
54
7

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์
2. อาจารย์และบุคลากร
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1
2. ไตรมาส 2
3. ไตรมาส 3

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
อยุธยามรดกโลก
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2560-30/09/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2560-30/09/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. ครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2560-30/09/2561

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

10,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
0.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ จานวน
เงิน 12,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท

12,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท
ค่าใช้สอยและค่าของที่ระลึก

56,000.00

0.00

56,000.00

0.00

0.00

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
10,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)
0.00
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รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. จิตอาสาสานึกรักษ์อยุธยามรดกโลก
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2560-30/09/2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. เสริมสร้างเครือข่ายงานกิจการ
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
01/10/2560-30/09/2561

27000 บาท
ค่าวัสดุ 18200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 6,000
บาท
ค่าวัสดุ 4,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
46,200 บาท
ค่าวัสดุ 3300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,500 บาท

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)

10,000.00

0.00

4,000.00

6,000.00

0.00

49,500.00

49,500.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวม 137,500.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นายปิยะ มีอนันต์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยามรดก
โลก
2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
3. ครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม

4. จิตอาสาสานึกรักษ์อยุธยามรดกโลก

5. เสริมสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาเข้าร่วม
คน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจเข้าร่วม
ร้อยละ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วมกิจกรรม
คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการเข้าร่วม
ร้อยละ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนคนเข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมินความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการเข้าร่วม
ร้อยละ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาเข้าร่วม
คน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการเข้าร่วม
ร้อยละ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนอาจารย์และ
คน
นักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของการเข้า
ร้อยละ
ร่วมกิจกรรม

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)

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00
80.00

200.00
80.00

0.00
80.00

0.00
0.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนาวิชาชีพครู รหัสโครงการ 6101000008
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.4 โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ ผลงานการให้บริการทางวิชาการ
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ตัวชี้วัดที่ : (S1.3) จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/
พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 22 ระบุ
ให้ การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งยึ ด หลั ก ว่ าผู้ เรี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่า ผู้ เรี ย นมี
ความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และ
มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา การศึกษาเป็นความจาเป็น
สาหรับทุกคน และทุกคนต้องมีส่วนร่วมผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพ ในสถานการณ์ที่
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาไทยไม่สามารถปรับตัวได้ทันจึงต้องเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา
(สานักงานปฏิรูปการศึกษา 2545 : 1 - 2) คุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูเป็นสาคัญที่ต้อง
พัฒ นาครูและวางแผนพัฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะของความเป็นครู ทั้งด้าน ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) ที่
ซ่อนอยู่อันได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพอื่น และกลุ่มพฤติกรรมที่ถูกนามาใช้จะต้องมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติในตาแหน่งนั้น ๆ (อนันต์ นามทองต้น 2554 : 66 - 67) คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยพันธกิจหลักของคณะครุ
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ศาสตร์ คือ การผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา บริการวิชาการแก่
สังคม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของไทย และเห็นความสาคัญของการพัฒนาการศึกษา คือ การผลิตและพัฒนาครู
ในด้านต่างๆ โดยการพัฒนาดังกล่าว ประกอบไปด้วย การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาครูของครู
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อนการศึกษาของชาติ การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบให้มีมาตรฐาน
รองรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูของครูด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
3) เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะของครูในยุค Education 4.04.เพื่อเสริมสร้างยกระดับสถานศึกษาในพื้นที่ให้
มีศักยภาพในการบริหารจัดการสาหรับครูมืออาชีพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียง
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมบริการวิชาการให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงานเพื่อนาความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อ
ยกระดับการจัดการศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา
3. จานวนงานวิจัย
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1
2. ไตรมาส 2
3. ไตรมาส 3
4. ไตรมาส 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
โรงเรียน
เรื่อง

2,200
4
20

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

21
33
31
15
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11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้นิติวิทยาศาสตร์เป็นฐานและ
ทักษะการแก้ปัญหา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในยุค 4.0
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษาบูรณาการความรู้ให้สอดคล้อง
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและไทยแลนด์ 4.0
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. โยคะและการออกกาลังการเพื่อสุขสาหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อมัลติมิเดียที่
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและสร้างเครือข่าย
สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษที่21ด้านทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน
=14,400
ค่าใช่สอย =15,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
30,000 บาท

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
30,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน
=14,400
ค่าใช่สอย =15,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
30,000 บาท

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน
=14,400
ค่าใช่สอย =15,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
30,000 บาท

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน
=14,400
ค่าใช่สอย =15,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
30,000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน
=14,400
ค่าใช่สอย =15,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
30,000 บาท

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน
=14,400
ค่าใช่สอย =15,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
30,000 บาท

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 9,000
ค่าใช่สอย 51,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
60,000 บาท

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

จานวนเงิน

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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ชือ่ กิจกรรมย่อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. พัฒนาความสามารถด้านการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิด STEM education
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. การประเมินผลนักเรียนตามแนวหลักการ
นานาชาติ(PISA)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการ
สอบ o-net
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม"การสอน
ประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่"
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์สาหรับครูวิทยาศาสตร์ใน
ยุค 4.0
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการจัด
กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคะแนน
o-net
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
14. การสร้างข้อสอบอิงมาตรฐานและแบบทดสอบ
การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความสาหรับครู
ประถมศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน
จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน
=14,400
ค่าใช่สอย =15,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
30,000 บาท

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน
=14,400
ค่าใช่สอย =15,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
30,000 บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 28,800
ค่าใช้สอย 20,000
ค่าวัสดุ 11,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
60,000 บาท

60,000.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7200*2 คน
=14,400
ค่าใช่สอย =15,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
30,000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน
=14,400
ค่าใช่สอย =15,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
30,000 บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร =14,400
ค่าใช่สอย =6,000
ค่าวัสดุ = 5,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
26,000 บาท

26,000.00

0.00

26,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน
=14,400
ค่าใช่สอย =6,000
ค่าวัสดุ = 4,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
25,000 บาท

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00
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15. อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้กับครู
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
16. การเขียนแผนและการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
17. จัดทาเอกสารเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
18. การพัฒนาตนสู่ความมั่นคงในวิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
19. การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
20. ครุวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
21. พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
22. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการผลิตครูและ
พัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตปัญญาศึกษา
ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 7,200*2 คน
=14,400
ค่าใช่สอย =15,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
30,000 บาท

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 208,000
ค่าใช้สอย 400,000
ค่าวัสดุ 117,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
725,000 บาท

725,000.00

460,000.00

100,000.00

135,000.00

30,000.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช่
สอย = 90,000
ค่าวัสดุ = 129,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
219,000 บาท

219,000.00

30,000.00

90,000.00

60,000.00

39,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 36,000
ค่าใช่สอย 39,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
75,000 บาท

75,000.00

17,200.00

20,800.00

20,800.00

16,200.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 162,000
ค่าใช่สอย 150,000
ค่าวัสดุ 85,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
397,500 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 43,200
ค่าใช่สอย 100,000
ค่าวัสดุ 106,800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
250,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 45,600
ค่าใช่สอย 40,000
ค่าวัสดุ 34,400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
120,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 79,200
ค่าใช่สอย 200,000
ค่าวัสดุ 320,800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
600,000 บาท

397,500.00

23,500.00

171,100.00

185,400.00

17,500.00

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

120,000.00

0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

600,000.00

0.00

196,400.00

196,400.00

207,200.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)
0.00
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หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

ชือ่ กิจกรรมย่อย
23. ค่ายพัฒนาวิชาชีพครู

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่า
วิทยากร 90,000
ค่าใช่สอย 22,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
112,500 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

112,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
0.00

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)
112,500.00

รวม 3,000,000.00

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

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้นิติวิทยาศาสตร์เป็นฐานและ
ทักษะการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในยุค 4.0
3. อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษาบูรณาการความรู้ให้
สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ไทยแลนด์ 4.0
4. โยคะและการออกกาลังการเพื่อสุขสาหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษา
5. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อมัลติมิเดียที่
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0
7. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและสร้างเครือข่าย
สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่21ด้านทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม
8. พัฒนาความสามารถด้านการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิด STEM
education
9. การประเมินผลนักเรียนตามแนวหลักการ
นานาชาติ(PISA)

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

40.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

250.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00
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10. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมใน
การสอบ o-net
11. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม"การสอน
ประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่"
12. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์สาหรับครู
วิทยาศาสตร์ในยุค 4.0
13. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการจัด
กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
คะแนน o-net
14. การสร้างข้อสอบอิงมาตรฐานและ
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
สื่อความสาหรับครูประถมศึกษา สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
15. อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้กับครู
16. การเขียนแผนและการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพ
17. จัดทาเอกสารเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
18. การพัฒนาตนสู่ความมั่นคงในวิชาชีพ

19. การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21
20. ครุวิชาการ

21. พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นโดยใช้ระบบพี่
เลี้ยง
22. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการผลิตครูและ
พัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตปัญญาศึกษา
ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน
23. ค่ายพัฒนาวิชาชีพครู

ตัวชีว้ ดั (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)

คน

0.00

0.00

40.00

40.00

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

กิจกรรม

45.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

50.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

50.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและบุคลากร
ได้รับเอกสาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูได้รับ
เอกสารเผยแพร่
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียน

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

200.00

200.00

200.00

200.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

คน

300.00

300.00

300.00

300.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

คน

20.00

20.00

20.00

20.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

คน
คน

100.00
80.00

300.00
80.00

300.00
80.00

60.00
80.00

คน

0.00

300.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

โรงเรียน

4.00

4.00

4.00

4.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนงานวิจัย

รายการ

4.00

4.00

4.00

4.00

เรื่อง

20.00

20.00

20.00

20.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

คน

0.00

0.00

0.00

300.00

การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
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ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

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)

0.00

0.00

0.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

22

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถของนักศึกษาครูให้เป็นครูมืออาชีพ รหัสโครงการ
6101000009
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.11 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ความรู้และความสามารถของนักศึกษาครู ให้เป็นครูมืออาชีพ
และเป็นครูมาตรฐานสากล
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0201, 2.1 ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ : (S2.1) ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีงานทาภายใน 1 ปี, (S2.2) ร้อยละบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้า
ทางานในท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) พบว่า ยุคปัจจุบันมีความต้องการคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่เด่นชัดและสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต จากปัจจัย
การเปลี่ยนแปลง ทาให้บัณฑิตรุ่นใหม่จาเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในระดับ สากล ซึ่งความสามารถในการคิดจะ
เป็นหัวใจสาคัญสาหรับบัณฑิตยุคใหม่ เช่น การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจาเป็นต้องมี
ทั ก ษะหลายด้ านเพื่ อ การด ารงชี วิต ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจึ งได้ ก าหนดให้ บั ณ ฑิ ต ยุ ค ใหม่ ต้ อ งมี
คุณลักษณะของบัณฑิตยุคใหม่ คือ ต้องเป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม มีทักษะการดารงชีวิตและประกอบ
อาชีพ (Life & career skills) มีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ (Learning and innovative skills) มีทักษะในการสืบ
หาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่ านสื่อต่างๆ (information, communication, media,
and technology skills) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา การ
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มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นต้น และในความเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด
2) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคมตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี
6. วิธีการดาเนินงาน อบรม/สัมมนา/จัดค่ายทางวิชาการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 509,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาได้รับการพัฒนา
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้รับการพัฒนา
3. จานวนวัสดุพัฒนานักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1
2. ไตรมาส 2
3. ไตรมาส 3
4. ไตรมาส 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
หลักสูตร
รายการ

300
10
20

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

11
48
33
8

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มเน้นการ
สื่อสาร (CLT) เพื่อยกระดับสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นครูมืออาชีพ

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเหมารถ
10000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
14400
ค่าวัสดุ300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14700 บาท

14,700.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
10,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)
0.00

14,700.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักศึกษาครูอังกฤษในยุค
4.0
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
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3. ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาการศึกษาพิเศษ
ต่างสถาบัน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
4. อบรมการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
5. การพัฒนาสมรถนะนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยด้านนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้และการสร้างสรรค์ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับโรงเรียนนวัตกรรมต้นแบบทางการศึกษา
ปฐมวัย

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
7500
ค่าวัสดุ2500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
3600
ค่าใช้สอย1800
ค่าวัสดุ2000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7400 บาท

7,400.00

0.00

0.00

7,400.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
12440
ค่าวัสดุ 5060
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17500 บาท

17,500.00

0.00

4,980.00

0.00

12,520.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
5400
ซื้อวัสดุ4600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
9600
ค่าวัสดุ400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400
ค่าวัสดุ2600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17000 บาท

17,000.00

17,000.00

0.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
14100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14100 บาท

14,100.00

0.00

14,100.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
10,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)
0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
6. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแอนิเมชั่น
สาหรับเด็กปฐมวัย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
7. พัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพตาม
มาตรฐานสากลของนักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
8. พัฒนาทักษะผู้นาการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
9. ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้สื่อ
อิเล็คทรอนิกส์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
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10. อบรมฝึกปฏิบัติทักษะสื่อทางคอมพิวเตอร์
ในศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
11. การจัดกิจกรรมภาษาไทยในโรงเรียนด้าน
การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
12. การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนภาษาไทย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
13. การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในยุค 4.0
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
14. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ทางธรรมชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
15. อบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษา การจัดการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษาบูรณาการความรู้ให้สอดคล้องกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและไทยแลนด์ 4.0
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
16. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะชีวิต
เพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่ง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร9600
ค่าวัสดุ400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
14400
ค่าวัสดุ2400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16800 บาท

16,800.00

0.00

16,800.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
7200
ค่าวัสดุ2800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
7,200
ค่าวัสดุ 2,800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น10,000 บาท

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
14,100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,100
บาท

14,100.00

14,100.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
14400
ค่าวัสดุ1800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,200
บาท

16,200.00

0.00

16,200.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
10000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000
บาท

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
10,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)
0.00
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17. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วย
กระบวนการ coaching
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
18. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดค่าย
คณิตศาสตร์ที่พัฒนาทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
19. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ครูประถม
มืออาชีพในยุค 4.0
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
20. อบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา
บุคลิกภาพความเป็นครูประถมศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
21. ซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
22. สนับสนุนการผลิตสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษาสู่ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
23. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
24. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
ระยะเวลาดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
7200
ค่าวัสดุ 2800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000
บาท

10,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
14400
ค่าวัสดุ 1300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,700
บาท

15,700.00

0.00

15,700.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
14400
ค่าวัสดุ 1600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000
บาท

16,000.00

0.00

16,000.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
10000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000
บาท

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

129,500.00

30,000.00

30,000.00

39,500.00

30,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
14400
ค่าใช่สอย 15600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000
บาท

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
14400
ค่าใช่สอย 15600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000
บาท

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
18000
ค่าใช่สอย 200

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
129500

จานวนเงิน

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)
10,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129,500
บาท
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หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)

0.00

50,000.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000
บาท

สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์
25. การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช่สอย
50000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000
บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1ตค2560-30กย2561

50,000.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์

รวม 509,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มเน้นการ
สื่อสาร (CLT) เพื่อยกระดับสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นครูมืออาชีพ

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาครู
อังกฤษในยุค 4.0

3. ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาการศึกษาพิเศษ
ต่างสถาบัน

4. อบรมการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

5. การพัฒนาสมรถนะนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยด้านนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้และการสร้างสรรค์ : แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับโรงเรียนนวัตกรรมต้นแบบทาง
การศึกษาปฐมวัย

6. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแอนิเมชั่น
สาหรับเด็กปฐมวัย

7. พัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพตาม
มาตรฐานสากลของนักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา

ตัวชีว้ ดั (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)

คน

0.00

34.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

150.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาการศึกษาพิเศษฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

20.00

0.00

38.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา

คน

0.00

85.00

0.00

85.00

คน

0.00

29.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
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8. พัฒนาทักษะผู้นาการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ

9. ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้สื่อ
อิเล็คทรอนิกส์

10. อบรมฝึกปฏิบัติทักษะสื่อทาง
คอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21

11. การจัดกิจกรรมภาษาไทยในโรงเรียน
ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความ

12. การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย

13. การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในยุค 4.0
14. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ทางธรรมชาติ
15. อบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษา การจัดการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษาบูรณาการความรู้ให้สอดคล้อง
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและไทย
แลนด์ 4.0
16. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ
ชีวิตเพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม
17. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วย
กระบวนการ coaching
18. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดค่าย
คณิตศาสตร์ที่พัฒนาทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
19. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ครู
ประถมมืออาชีพในยุค 4.0
20. อบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา
บุคลิกภาพความเป็นครูประถมศึกษา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

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

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

50.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ร้อยละ
คน

85.00
30.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา

ร้อยละ
คน

85.00
0.00

0.00
30.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา

ร้อยละ
คน

0.00
30.00

85.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ร้อยละ
คน

85.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
50.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สาขาวิชาคณิค
ศาสตร์

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

0.00
30.00

0.00
0.00

85.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาประถมศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาประถมศึกษา

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
30.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
30.00

0.00
0.00

29
กิจกรรมย่อย

21. ซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา
22. สนับสนุนการผลิตสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษาสู่ชุมชน
23. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs)
24. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้
25. การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา

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
รายการ
ร้อยละ

0.00
20.00
80.00

0.00
20.00
80.00

85.00
20.00
80.00

0.00
20.00
80.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

80.00
40.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
สาขาวิชา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพการ
จัดการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรได้รับ
การพัฒนา

ร้อยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

0.00
0.00

40.00
10.00

0.00
0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

รายการ
ร้อยละ

0.00
0.00

10.00
100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสโครงการ
6102000001
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ผลผลิต/โครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ : (S2.6) ร้อยละของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงมีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
โดยไม่เสีย คชจ. เพื่อส่
่ งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง และในปัจจุบันโรงเรียน เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย -ปฐมวัย 3 จานวน 8 ห้องเรียน
โดยจั ดแนวการสอนแบบเตรียมความพร้อม สอดแทรกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project
Approach)การสอนแบบภาษาธรรมชาติ( Whole Language Approach) และประยุกต์ห ลักการใช้ภ าษาอังกฤษมา
ปรับใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและในชีวิตประจาวันมากขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
2) เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
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5. กลุ่มเป้าหมาย
1) นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน
2) ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
3)ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
6. วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2561
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พืน้ ที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 599,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่
2. จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
3. ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
เชิงเวลา
1. ไตรมาส ที่ 1
2. ไตรมาส ที่ 2
3. ไตรมาส ที่ 3
4. ไตรมาส ที่ 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน
ระดับชั้น

217
217
4

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

35
22
31
12

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. กิจกรรมหลักที่ 1 งบเงิน
อุดหนุนการจัดการเรียนการ
สอน

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : งบเงินอุดหนุน
1.ค่าตอบแทน
2.ค่าใช้สอยและวัสดุ
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการเรียน
การสอน
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ สานักงาน
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ งานบ้าน งาน
ครัว
-ค่าจ้างเหมา
หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 372,400 บาท
(สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อย
บาทถ้วน)
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : 1.จัดซื้อหนังสือ
เรียน
22300
ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน เป็น
จานวน 22300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22300 บาท
(สองหมื่นสองพันสามร้อยบาท
ถ้วน)

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
คณะครุศาสตร์

2. กิจกรรมหลักที่ 2
กิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561

แผนการปฏิบตั งิ าน

372,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
186,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
111,720.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
74,480.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

22,300.00

0.00

0.00

22,300.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
3. กิจกรรมหลักที่ 2
กิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
4. กิจกรรมหลักที่ 2
กิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
5. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
คณะครุศาสตร์

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : 2.จัดซื้อวัดสุ/
อุปกรณ์การเรียน
-ภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน
216 คน คนละ 100 บาท เป็น
จานวนเงิน 21,600 บาท
-ภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน
222 คน คนละ 100 บาท เป็น
จานวนเงิน 22,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,800 บาท
(สี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

43,800.00

21,600.00

0.00

22,200.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : 3 จัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียนจานวน
223 คน คนละ 300 บาท
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 66900
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,900 บาท
(หกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

66,900.00

0.00

0.00

66,900.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : 4.จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จานวน
94,100 บาท
4.1 กิจกรรมทัศนศึกษา
จานวน 64,100 บาท
-ค่าจ้างเหมารถบัส
จานวน 24,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 173 คน 1 มื้อ ๆ ละ
55 บาท จานวน 9,515 บาท
- ค่าอาหารว่าง จานวน
173 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
จานวน 12,100 บาท
รวมค่าจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
จานวน 64,100 บาท
4.2 กิจกรรมทาบุญในวันพระ
จานวน 30,000 บาท
-ค่าวัสดุน้ามัน (รถบัส)
จานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 1,000
บาท จานวน 4,000 บาท
-ค่าวัสดุน้ามัน (รถตู้)
จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 400
บาท จานวน 800 บาท
-ค่าชุดไทยธรรม จานวน
6 ครั้ง ๆ ละ 1,200 บาท
จานวน 7,200 บาท
-ค่าวัสดุ จานวน 1 ครั้ง
ๆ ละ 18,000 บาท
รวมค่าจัดกิจกรรมทาบุญในวัน
พระ จานวน 30,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,100 บาท
(เก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

94,100.00

1,600.00

22,400.00

0.00

70,100.00

รวม 599,500.00
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมหลักที่ 1 งบเงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการสอน
2. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา

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

216.00

216.00

222.00

222.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

216.00

216.00

222.00

222.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

216.00

216.00

222.00

222.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

216.00

216.00

222.00

222.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

216.00

216.00

222.00

222.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนประถมสาธิต
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสโครงการ
6103000001
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ผลผลิต/โครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ : (S2.6) ร้อยละของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงมีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนประถมสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 12 ห้องเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคานวณ การคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทาง
สังคมและพื้นฐานความเป็นมนุษย์ กากรพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนที่คงอยู่ได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุน
2) เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
3) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

35
4) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ
5) เพื่อยกระดับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่และจานวนนักเรียนที่คงอยู่
2) จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
3) ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
6. วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,469,400.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่
2. จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
3. ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้รับการยกระดับการศึกษาตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
3. โรงเรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1
2. ไตรมาสที่ 2
3. ไตรมาสที่ 3
4. ไตรมาสที่ 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน
ระดับชั้น

418
418
6

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80
80
80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

30
36
21
13

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการ
เรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
และค่าวัสดุ
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ
2. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น
3. ค่าซ่อมแซมบารุงรักษายา
พาหนะ
4. ค่าจ้างเหมา
5. ค่าวัสดุสานักงาน
6. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์
7. ค่าวัสดุกีฬา
8. ค่าวัสดุการเกษตร
9. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
11. ค่าวัสดุอุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอน
12. ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคาร

จานวนเงิน
801,100.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
354,720.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
183,474.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
71,884.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
191,022.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

2. กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อ
หนังสือเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต
3. กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต
4. กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต
5. กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยาน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

147,700.00

0.00

147,700.00

0.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : 1. ค่าจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่
2/2560 81,510x1 =
81,510
2. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2561
82,990x1 = 82,990
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 164,500
บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ค่าจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน
153,700x1 = 153,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153,700
บาท

164,500.00

81,510.00

0.00

82,990.00

0.00

153,700.00

0.00

0.00

153,700.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : 1. กิจกรรม
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าวิทยากร 1 คน 3 ชม.ๆ ละ
600บาท = 1,800
ค่าอาหารนักเรียน 62คนx45
บาท = 2,790
รวมเป็นเงิน 4,590 บาท
2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญ ป.4-6
ค่าวิทยากร 3คนx3ซม.x600
บาท = 5,400
ค่าอาหารนักเรียน 197คนx50
บาทx4มื้อ = 39,400 บาท
ค่าจ้างเหมารถบัส 2คันx2วัน
x6,500บาท = 26,000 บาท
รวมเป็นเงิน 70,800 บาท
3. กิจกรรมทัศนศึกษา
ค่าจ้างรถบัส 12คันx6,565
บาท = 78,780
4. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.4-5
ค่าวิทยากร 3คนx3ซม.x600
บาท = 5,400
ค่าอาหารนักเรียน 135คนx50
บาทx3มื้อ = 20,250

202,400.00

4,590.00

197,810.00

0.00

0.00

สถานที่
13. ค่าถ่ายเอกสาร
14. ค่าเข้าเล่มเอกสาร
วารสาร คู่มือ หลักสูตร และ
รายงานต่างๆ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 801,100
บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ค่าจัดซื้อ
หนังสือเรียน 147,700x1 =
147,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,700
บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

ค่าอาหารว่าง 135คนx20บาท
x2มื้อ = 5,400
รวมเป็นเงิน 31,050 บาท
5. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.6
ค่าวิทยากร 3คนx3ซม.x600
บาท = 5,400
ค่าอาหารนักเรียน 62คนx50
บาทx3มื้อ = 9,300
ค่าอาหารว่าง 62คนx20บาท
x2มื้อ = 2,480
รวมเป็นเงิน 17,180 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 202,400
บาท

รวม 1,469,400.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง รักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียนประถมสาธิต
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน

2. กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อหนังสือเรียน

3. กิจกรรมที่ 3 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน

4. กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน

5. กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา

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)

คน

418.00

418.00

426.00

426.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

0.00

426.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

418.00

0.00

426.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

426.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

418.00

418.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสโครงการ
6104000001
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ผลผลิต/โครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ : (S2.6) ร้อยละของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงมีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตมัธยมตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ โรงเรียน
จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการเพื่อวางแผนการดาเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมิน ผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารราชการของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสาคัญกับการสร้างสวัสดิการพื้นฐานที่เท่าเทียมกันในทุก
ระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงโดยมีกลไกของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้การสนับสนุน
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักเรียนเข้าใหม่และคงอยู่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
2) เพื่อผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามโครงการ
3) เพื่อให้นักเรียนสาเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา
4) เพื่อให้นักเรียนจบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
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5. กลุ่มเป้าหมาย
1) จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 120 คน
2) จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 70 คน
3) นักเรียนจบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษา จานวน 2 ระดับชั้น
4) สนับสนุนการดาเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
5) ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรร้อยละ 100
6. วิธีการดาเนินงาน บริหารจัดการการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น และจัดให้ครูได้รับการอบรมในแต่ละกลุ่มสาระ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,356,700.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.1
2. จานวนนักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.4
3. นักเรียนสาเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการ
2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียนฟรี 15ปีอย่างมีคุณภาพ
เชิงเวลา
1. บริหารจัดการงบประมาณไตรมาส1
2. บริหารจัดการงบประมาณไตรมาส2
3. บริหารจัดการงบประมาณไตรมาส3
4. บริหารจัดการงบประมาณไตรมาส4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน
ระดับชั้น

120
70
2

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

30
40
20
10

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
จัดการเรียนการสอน

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ค่าวัสดุซ่อมแซม
ครุภัณฑ์, ค่าวัสดุซ่อมอาคาร
สถานที่, ค่าจ้างเหมาบริการ,
วัสดุน้ามันเชื้อเพลิง, เบี้ยเลี้ยงไป
ราชการ, ค่าเข้าเล่มวารสาร คู่มือ
หลักสูตรและเอกสารต่างๆ,
ค่าลงทะเบียนการประชุม อบรม
สัมมนา, ค่าตารา วารสาร นว
นิยายและหนังสือพิมพ์, วัสดุ
สานักงาน, วัสดุกีฬา, วัสดุ
เวชภัณฑ์และยาห้องพยาบาล,
วัสดุวิทยาศาสตร์, ค่าล้างอัดภาพ
, ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา ,
ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าวัสดุซ่อมแซม
ไฟฟ้า, ค่าวัสดุซ่อมแซมประปา
ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,085,000
บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษไตรมาส 1,

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการ
เรียนการสอน

แผนการปฏิบตั งิ าน

1,085,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
350,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
650,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
73,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
12,000.00

957,800.00

240,800.00

201,000.00

191,200.00

324,800.00
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หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 256 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
3. กิจกรรมที่ 3 เรียนฟรี 15
ปีอย่างมีคุณภาพ ค่าอุปกรณ์
การเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
4. กิจกรรมที่ 4 เรียนฟรี
15 ปีอย่างมีคุณภาพ ค่า
เครื่องแบบนักเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
5. กิจกรรมที่ 5 เรียนฟรี 15
ปีอย่างมีคุณภาพ ค่าหนังสือ
เรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
6. กิจกรรมที่ 6 เรียนฟรี 15
ปีอย่างมีคุณภาพ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษไตร
มาส 2, ค่าตอบแทนอาจารย์
พิเศษไตรมาส 3, ค่าตอบแทน
อาจารย์พเิ ศษไตรมาส 4 รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 957,800 บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ค่าอุปกรณ์การ
เรียนนักเรียนทุกระดับชั้นไตร
มาส 1 , ค่าอุปกรณ์การเรียน
นักเรียนทุกระดับชั้นไตรมาส 3
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 246,200
บาท

246,200.00

122,460.00

0.00

123,740.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนทุกระดับชั้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 266,800
บาท

266,800.00

0.00

0.00

266,800.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ค่าหนังสือเรียน
ทุกระดับชั้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288,400
บาท

288,400.00

0.00

288,400.00

0.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ไตรมาสที่ 1
จานวน 6 กิจกรรม คือ
1.โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้เมืองโบราณ นักเรียน ม.3
จานวน 152 คน ค่าอาหาร 1
มื้อๆละ80บาท รวม 12,160
บาท ค่าเช่ารถบัส 1วันๆละ 3
คันๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน
30,000 บาท รวมเงิน 42,160
บาท
2.โครงการอบรมกฎหมาย ICT
นักเรียน ม.1 จานวน 129 คน
ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 80บาท
10,320 บาท ค่าวิทยากร 1คนๆ
ละ 4 ชม.ๆละ500 บาท รวม
2,000 บาท รวมเงิน 12,320
บาท
3.โครงการแหล่งเรียนรู้มรดก
โลก นักเรียน ม.6 จานวน 69
คน ค่าอาหาร 5 มื้อๆละ80บาท
รวม 27,600 บาท ค่าเช่ารถบัส
2 คันๆละ 10,000 บาท 3 วัน
รวม 60,000 บาท รวมเงิน
87,600 บาท
4.โครงการบูรพาศึกษา นักเรียน

512,500.00

288,929.00

223,571.00

0.00

0.00
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หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

ชั้น ม.4 จานวน 68 คน
ค่าอาหาร 5 มื้อๆละ 80 บาท
รวม 27,200 บาท ค่าเช่ารถบัส
2 คันๆละ 10,000 บาท 3 วัน
รวมเงิน 60,000 บาท รวมเงิน
87,200 บาท
5.โครงการภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ชั้น ม.5
จานวน 43 คน ค่าอาหาร 5
มื้อๆละ 80 บาท รวม 17,200
บาท ค่าเช่ารถบัส 1 คันๆละ
10,000 บาท 3 วัน รวม 30,000
บาท รวมเงิน 47,200 บาท
6.โครงการวันคริสมาส นักเรียน
ชั้น ม.1 จานวน 129 คน
ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 81 บาท
รวม 10,449 บาท ค่าวิทยากร
1 คน 4 ชม.ๆละ 500 บาท รวม
2,000 บาท รวมเงิน 12,449
บาท รวมไตรมาส 1 เป็นเงิน
288,929 บาท
ไตรมาส 2 มี 3 โครงการ คือ
1. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ ม.1
129 คน ค่าอาหาร 5 มื้อๆละ 80
บาท รวมเงิน 51,600 บาท 2.
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ ม.2
จานวน 105 คน ค่าอาหาร 8
มื้อๆละ 75 บาท รวม 63,000
บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
105 คน 6 มื้อๆละ16 บาท รวม
10,080 บาท รวมเงิน 73,080
บาท 3.โครงการเข้าค่ายลูกเสือ
ม.3 152 คน ค่าอาหาร 4 มื้อๆ
ละ 50 บาท รวม 30,400 บาท
ค่าตั๋วรถไฟ 152 คน รวม
68,491 บาท รวมเงิน 98,891
บาท รวมเงินไตรมาส 2
223,571 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 512,500
บาท

รวม 3,356,700.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผศ.สุวัฒน์ ทับทิมเจือ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดการเรียนการ
สอน
2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอน

3. กิจกรรมที่ 3 เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ ค่าอุปกรณ์การเรียน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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)

คน

566.00

566.00

536.00

536.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

566.00

566.00

536.00

536.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

1.00

0.00

1.00

0.00
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4. กิจกรรมที่ 4 เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. กิจกรรมที่ 5 เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ ค่าหนังสือเรียน
6. กิจกรรมที่ 6 เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

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

85.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

566.00

566.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ รหัสโครงการ 6105000001
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.17 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ : (S2.6) ร้อยละของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงมีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี น โยบายขยายการจั ด การศึ ก ษาพิ เศษ ส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่อ งตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอย่ า งทั่ ว ถึ งโดยจั ด ตั้ งศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษระดั บ ภู มิ ภ าค
(ภาคกลาง) ที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2548 นั้นจากการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ดาเนินการ
กิจกรรมหลายอย่างในปีงบประมาณ 2560 สามารถเป็นศู นย์สาธิตให้นักศึกษาได้มีความรู้และเจตคติที่ดีในการดูแล
ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษและสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษเล็งเห็นว่ากิจกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์การศึกษา
พิเศษ จึงได้ดาเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษที่จะ
นามาใช้ในการ
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5. กลุ่มเป้าหมาย
1) เพื่อให้บุคลากรได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
2) เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆได้รับความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษมีเพิ่มมากขึ้น
3) เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีทักษะทางด้านการเรียนรู้และเข้าร่วมสังคมมากยิ่งขึ้น
4) เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนและการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
6. วิธีการดาเนินงาน
1) จัดทาโครงการงานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
2) จัดทาแผนการดาเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,010,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
2. จานวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ที่เข้ารับการพัฒนา
3. เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้านการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริหาร
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ
3. เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้านการเรียนรู้
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59)
2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60)
3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60)
4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง
คน
ครั้ง

8
30
256

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80
80
80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

20
27
32
20

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. การบริหารปรับปรุง
อาคาร ห้องเรียนและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30
เดือน กันยายน พ.ศ.
2561
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. จัดซื้อวัสดุสานักงาน/
วัสดุการเกษตร
ระยะเวลาดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา
บริการปรับปรุงอาคาร
ห้องเรียนและค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ซ่อมบารุงแอร์ประกัน
ลิฟต์ ฯลฯ เป็นต้น

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

90,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
40,000.00

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

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
10,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

50,000.00

30,000.00

0.00

20,000.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90000 บาท

วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ
เช่น กระดาษ A4 กระดาษสี
กระดาษหนังช้าง แฟ้ม ดินสอ
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30
เดือน กันยายน พ.ศ.
2561
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. ประชุม/อบรม/ศึกษาดู
งาน
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30
เดือน กันยายน พ.ศ.
2561
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. การอบรมบริการ
วิชาการด้านการศึกษา
พิเศษ
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30
เดือน กันยายน พ.ศ.
2561
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. การพัฒนาทักษะด้าน
การเรียนการสอนสาหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30
เดือน กันยายน พ.ศ.
2561

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

ปากกา กาว หมึกปริ้น โต๊ะ
ลิ้นชัก ตู้ ดิน ดอกไม้ กระถาง
ปุ้ย หิน ทราย ฯลฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอยและ
ค่าวัสดุ - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ ค่าที่พัก
/ค่าเช่ารถ /ค่าเสื่อมรถ/ค่า
เดินทาง/ค่าอาหารกลางวัน/
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สาหรับการไปประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าวัสดุน้ามัน - ค่าวัสดุ ของ
ที่ระลึก ไวนิลกระดาษ แฟ้ม
หมึกพริ้นเตอร์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน

50,000.00

0.00

20,000.00

0.00

30,000.00

105,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

0.00

320,000.00

75,000.00

90,000.00

90,000.00

65,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

- ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน
ค่าวัสดุ
- จัดซื้อวัสดุ เช่น ซอง ปากกา
สมุด กระดาษการ์ด ป้าย ฯลฯ
- ค่าถ่ายเอกสาร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105000
บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
วิทยากร
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320000
บาท

สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. วันเด็กสาหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษและ
เด็กปกติ

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30

ค่าวัสดุ
-ค่าถ่ายเอกสาร
-แผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
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ชือ่ กิจกรรมย่อย
เดือน กันยายน พ.ศ.
2561
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. กิจกรรมพัฒนาความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่าย
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30
เดือน กันยายน พ.ศ.
2561
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. พัฒนาคุณลักษณะเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30
เดือน กันยายน พ.ศ.
2561
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. การอบรมให้คาปรึกษา
และแนะนาการดูแลเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษให้กับ
ผู้ปกครอง
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30
เดือน กันยายน พ.ศ.
2561
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. การพัฒนาเด็กกลุ่ม
เสี่ยงต่อปัญหาทางการ
เรียนรู้/ปัญหาพัฒนาการใน
ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

-วัสดุการจัดงานวันเด็ก เช่น
รางวัลแจกเด็ก ลูกโปร่ง
กระดาษสี สีโปสเตอร์ สีไม้ สี
น้า เทปกาว ตุ๊กตา ฯลฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

90,000.00

40,000.00

0.00

30,000.00

20,000.00

60,000.00

19,000.00

17,400.00

17,400.00

6,200.00

50,000.00

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน
ค่าวัสดุ - จัดซื้อวัสดุ เช่น
กระดาษ A4 กระดาษสี
กระดาษหนังช้าง แฟ้ม ดินสอ
ปากกา หมึกปริ้น ฯลฯ - ค่า
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
จัดซื้อวัสดุ เช่น หมึกปริ้น
กระดาษ 100 ปอนด์ แฟ้ม
กระดาษสี หนังสือแบบเรียน
พัฒนาด้านการศึกษาพิเศษ
อุปกรณ์ด้านการศึกษาพิเศษ
โปรแกรมสาหรับฝึกเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษแต่ละ
ประเภท วัสดุสื่อสาเร็จรูป ฯลฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน
ค่าวัสดุ
กระดาษสี กระดาษแข็ง สี ฟิว
เจอร์บอร์ด ปากกา แฟ้ม ฯลฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
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ชือ่ กิจกรรมย่อย
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30
เดือน กันยายน พ.ศ.
2561
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
11. จัดทาวารสารครุ
ศาสตร์กรุงเก่า
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30
เดือน กันยายน พ.ศ.
2561

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

0.00

47,500.00

47,500.00

- ค่าอาหารกลางวัน
ค่าวัสดุ
- - จัดซื้อวัสดุ เช่น ซอง
ปากกา สมุด กระดาษการ์ด
ป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าจัดพิมพ์วารสาร
- ค่าอ่านบทความ
- ค่าถ่ายเอกสาร

95,000.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 1,010,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. การบริหารปรับปรุงอาคาร ห้องเรียนและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์และ
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษได้รับการ
ซ่อมแซมและปรับปรุง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวัสดุ อุปกรณ์
ทางการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ใน
สานักงาน และสิ่งอานวยความ
สะดวก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ
พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและ
บุคลากรมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรได้มี
การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
พิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในกระบวนการให้
บริหาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดอบรม
บริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู บุคลากร
ได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องและมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้าน

2. จัดซื้อวัสดุสานักงาน/วัสดุการเกษตร

3. ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน

4. การอบรมบริการวิชาการด้านการศึกษา
พิเศษ

5. การพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน
สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

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)

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

รายการ

30.00

0.00

20.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

80.00

0.00

ครั้ง

0.00

3.00

0.00

4.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

80.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

ครั้ง

60.00

70.00

70.00

56.00
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6. วันเด็กสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
และเด็กปกติ

7. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่าย

8. พัฒนาคุณลักษณะเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ

9. การอบรมให้คาปรึกษาและแนะนาการ
ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้กับ
ผู้ปกครอง

10. การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา
ทางการเรียนรู้/ปัญหาพัฒนาการในชุมชน

11. จัดทาวารสารครุศาสตร์กรุงเก่า

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
การเรียนรู้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในกระบวนการให้
บริหาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในกระบวนการให้
บริหาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในกระบวนการให้
บริหาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครู บุคลากร
ได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องและมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู บุคลากร
ได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องและมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้าน
การเรียนรู้และมีอุปกรณ์ในการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ
พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและ
บุคลากรมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่
สังคม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองได้รับ
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมี
ความพึงพอใจในการับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อ
ปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา
มากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กกลุ่มเสี่ยง
ต่อปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีจานวน
วารสารครุศาสตร์กรุงเก่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในกระบวนการให้
บริหาร

หน่วยนับ

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)

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

รายการ

30.00

0.00

10.00

10.00

ร้อยละ

80.00

0.00

80.00

80.00

ครั้ง

2.00

3.00

3.00

2.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

คน

0.00

30.00

30.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

80.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานและการเรียนการสอน รหัสโครงการ 6106000001
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
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยาที่มีหน้าที่
ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดาเนินงานของบุคลากร เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนจะต้องใช้ครุภัณฑ์ในการดาเนินงานเช่น โต๊ะทางาน คอมพิวเตอร์ ตลอดครุภัณฑ์ทางด้าน
เทคโนโลยี แต่เนื่องจากในปัจจุบันครุภัณฑ์บางอย่างเสื่อมประสิทธิภาพและไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานและการจัดการ
เรียนการสอนของบุคลากรในคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พิจารณาเห็นถึงปัญหาและความสาคัญดังกล่าว
จึงได้จัดให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้การเรียนสอนและการดาเนินงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การปฏิบัติงานและด้านการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดาเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา และบุคลากร
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 5,964,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ชุดเครื่องเสียงสาหรับจัดการแสดง
2. เครื่องตัดและแกะสลักอโลหะ
3. กล้องถ่ายภาพ DSLR
4. กระจกเงาติดผนังห้องขนาด 8X2 ม.
5. กระจกเงาติดผนังห้องขนาด 12X2 ม.
6. โต๊ะปฏิบัติการศิลปะ
7. ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ
8. ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
9. ราวทรงตัว (Ballet Barre)
10. ชุดห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชน
11. ชุดห้องปฏิบัติการการปกครองท้องถิ่น
12. วงดุริยางค์เครื่องเป่า
13. ชุดห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรภายในคณะมีครุภัณฑ์ใช้ในการเรียนการสอนและดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในแผน
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุด
เครื่อง
ตัว
ชุด
ชุด
ตัว
ชุด
ชุด
เมตร
ชุด
ชุด
วง
ชุด

2
1
2
3
3
6
5
1
40
1
1
1
1

ร้อยละ

100

บาท

5,959,000

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. ชุดเครื่องเสียงสาหรับ
จัดการแสดง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

2. เครื่องตัดและแกะสลัก
อโลหะ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุดเครื่องเสียง
สาหรับจัดการแสดง 2 ชุด เป็น
เงิน 399,800 บาท

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

399,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
399,800.00

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

361,900.00

361,900.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 399,800
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดเครื่องเสียงสาหรับจัดการ
แสดง ราคา 199900 จานวน 2
ชุด รวมเป็นเงิน 399,800.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
399,800.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่องตัดและ
แกะสลักอโลหะ 1 เครื่อง เป็น
เงิน 361900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 361900บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องตัดและแกะสลักอโลหะ
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
3. กล้องถ่ายภาพ DSLR
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ราคา 361900 จานวน 1 เครื่อง
รวมเป็นเงิน 361,900.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
361,900.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : กล้องถ่ายภาพ
DSLR จานวน 2 ตัว รวมเป็นเงิน
49,800 บาท

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

49,800.00

49,800.00

0.00

0.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

0.00

0.00

79,500.00

79,500.00

0.00

0.00

0.00

75,000.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

1,370,600.00

1,370,600.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,800 บาท
สถานที่ดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

4. กระจกเงาติดผนังห้อง
ขนาด 8X2 ม.
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
5. กระจกเงาติดผนังห้อง
ขนาด 12X2 ม.
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

6. โต๊ะปฏิบัติการศิลปะ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560

รายการครุภัณฑ์
1. กล้องถ่ายภาพ DSLR ราคา
24900 จานวน 2 ตัว รวมเป็น
เงิน 49,800.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
49,800.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : กระจกเงาติด
ผนังห้องขนาด 8X2 ม. จานวน
3 ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. กระจกเงาติดผนังห้องขนาด
8X2 ม. ราคา 18000 จานวน 3
ชุด รวมเป็นเงิน 54,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
54,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : กระจกเงาติด
ผนังห้องขนาด 12X2 ม. จานวน
3 ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79500 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. กระจกเงาติดผนังห้องขนาด
12X2 ม. ราคา 26500 จานวน
3 ชุด รวมเป็นเงิน 79,500.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
79,500.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : โต๊ะปฏิบัติการ
ศิลปะ จานวน 6 ตัว ตัวละ
12,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

7. ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียน
อัจฉริยะ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560

รายการครุภัณฑ์
1. โต๊ะปฏิบัติการศิลปะ ราคา
12500 จานวน 6 ตัว รวมเป็น
เงิน 75,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
75,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุดครุภัณฑ์
ห้องเรียนอัจฉริยะ จานวน 5 ชุด
ชุดละ 274,120 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,370,600
บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
สถานที่ดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

8. ชุดห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

9. ราวทรงตัว (Ballet
Barre)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
10. ชุดห้องปฏิบัติการ
พัฒนาชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

11. ชุดห้องปฏิบัติการการ
ปกครองท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ
ราคา 274120 จานวน 5 ชุด
รวมเป็นเงิน 1,370,600.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
1,370,600.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ชุด ราคา 321,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 321,000
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ราคา 321000
จานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน
321,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
321,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ราวทรงตัว
(Ballet Barre) จานวน 40
เมตร ราคา เมตรละ 4,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ราวทรงตัว (Ballet Barre)
ราคา 2000 จานวน 40 เมตร
รวมเป็นเงิน 80,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
80,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุด
ห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชน
จานวน 1 ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199,400
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดห้องปฏิบัติการพัฒนา
ชุมชน ราคา 199400 จานวน 1
ชุด รวมเป็นเงิน 199,400.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
199,400.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุด
ห้องปฏิบัติการการปกครอง
ท้องถิ่น จานวน 1 ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,200
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดห้องปฏิบัติการการ
ปกครองท้องถิ่น ราคา 140200
จานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน
140,200.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
140,200.00 บาท

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

321,000.00

321,000.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

199,400.00

199,400.00

0.00

0.00

0.00

140,200.00

140,200.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
12. วงดุริยางค์เครื่องเป่า
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

13. ชุดห้องปฏิบัติการผลิต
รายการโทรทัศน์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : วงดุริยางค์
เครื่องเป่า จานวน 1 วง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,564,000
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. วงดุริยางค์เครื่องเป่า ราคา
1564000 จานวน 1 วง รวมเป็น
เงิน 1,564,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
1,564,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุด
ห้องปฏิบัติการผลิตรายการ
โทรทัศน์ จานวน 1 ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,269,300
บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

1,564,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
1,564,000.00

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

1,269,300.00

1,269,300.00

0.00

0.00

0.00

รายการครุภัณฑ์
1. ชุดห้องปฏิบัติการผลิต
รายการโทรทัศน์ ราคา
1269300 จานวน 1 ชุด รวม
เป็นเงิน 1,269,300.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
1,269,300.00 บาท

รวม 5,964,500.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ชุดเครื่องเสียงสาหรับจัดการแสดง

2. เครื่องตัดและแกะสลักอโลหะ

3. กล้องถ่ายภาพ DSLR

4. กระจกเงาติดผนังห้องขนาด 8X2 ม.

5. กระจกเงาติดผนังห้องขนาด 12X2 ม.

6. โต๊ะปฏิบัติการศิลปะ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุดเครื่อง
เสียงสาหรับจัดการแสดง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีชุดเครื่องเสียง
สาหรับจัดการแสดง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเครื่องตัด
และแกะสลักอโลหะ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีเครื่องตัดและ
แกะสลักอโลหะ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกล้อง
ถ่ายภาพ DSLR
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีกล้องถ่ายภาพ
DSLR
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกระจก
เงาติดผนังห้องขนาด 8X2 ม.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีกระจกเงาติด
ผนังห้องขนาด 8X2 ม.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกระจก
เงาติดผนังห้องขนาด 12X2 ม.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีกระจกเงาติด
ผนังห้องขนาด 12X2 ม.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโต๊ะ
ปฏิบัติการศิลปะ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โต๊ะปฏิบัติการ
ศิลปะ

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)

ชุด

2.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

เครื่อง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ตัว

2.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ชุด

3.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ชุด

3.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ตัว

6.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมย่อย
7. ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ

8. ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

9. ราวทรงตัว (Ballet Barre)

10. ชุดห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชน

11. ชุดห้องปฏิบัติการการปกครองท้องถิ่น

12. วงดุริยางค์เครื่องเป่า

13. ชุดห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุด
ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีชุดครุภัณฑ์
ห้องเรียนอัจฉริยะ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีชุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนราวทรง
ตัว (Ballet Barre)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีราวทรงตัว
(Ballet Barre)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุด
ห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีชุด
ห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุด
ห้องปฏิบัติการการปกครองท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีชุด
ห้องปฏิบัติการการปกครองท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวง
ดุริยางค์เครื่องเป่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวงดุริยางค์
เครื่องเป่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน ชุด
ห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มี ชุด
ห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์

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)

ชุด

6.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ชุด

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

เมตร

40.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

40.00

0.00

0.00

0.00

ชุด

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

1.00

0.00

0.00

0.00

ชุด

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

1.00

0.00

0.00

0.00

วง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ชุด

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

1.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รหัสโครงการ 6106000002
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

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

3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดาเนิน
ชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ
ใหม่ๆ ที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 สาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มีความสาคัญ แต่ไม่เพียงพอสาหรับ
การเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์
โดยครูช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้
ของตนเองได้
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมพัฒทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 156,194.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดาเนินกิจกรรมในไตรมาส 1 คิดเป็น
2. ดาเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 2 คิดเป็น
3. ดาเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 3 คิดเป็น

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

18

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

36
37
27

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมเสริมทักษะการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาประวัติศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ศึกษาดูงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ปกครอง
ท้องถิ่น)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินโครงการตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ศึกษาดูงานการจัดการ
เพื่อความเป็นเลิศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)
(ปกครองท้องถิ่น)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
1,200 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 2
ช.ม.= 1,200 บาท)
- ค่าวัสดุ 334บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,534 บาท

1,534.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
1,534.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าใช้สอย
(ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ามัน/ทาง
ด่วน/บารุงรถ = 3,500 บาท)
- ค่าวัสดุ 2,500 บาท)

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

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

12,400.00

12,400.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
5,400 บาท
(ค่าวิทยากร 3 คน คนละ 3
ช.ม.= 5,400 บาท)
- ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่า
น้ามัน/ทางด่วน/บารุงรถ/ค่า
เช่ารถ = 7,000 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,400 บาท

สถานที่ดาเนินการ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวนเงิน
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ชือ่ กิจกรรมย่อย
4. กิจกรรม Buddy
นักศึกษาไทย-จีน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที ๒๑ ทักษะ
ชีวิตและอาชีพศิลปกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที ๒๑
คอมพิวเตอร์เพื่องาน
ศิลปกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
1,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท

1,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
1,500.00

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

ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
6,000 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ
5 ช.ม.
ชม.ละ 1,200 = 6,000
บาท)

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชม.=
1,800 บาท
ค่าผู้ช่วยวิทยากร 1 คนๆละ 3
ชม.=900 บาท
-ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท=
600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,300 บาท

3,300.00

3,300.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- วิทยากร 1 คนๆละ 3 ช.ม.ๆ
ละ 600 บ.
รวม 1,800 บ.
- วิทยากร 1 คนๆละ 6 ช.ม.ๆ
ละ 600 บ.
รวม 3,600 บ.
ค่าวัสดุ รวม 600 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท

6,000.00

1,800.00

4,200.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1
คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 เป็น
เงิน 3,600

4,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
6,000 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 5
ช.ม.
ชม.ละ 1,200 = 6,000
บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการใช้ภาษาอาหรับ
ในไมโครซอฟออฟฟิต
(ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21)(สห
วิทยาการอิสลาม)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. อบรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ภาษาญี่ปุ่น)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 31
มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. อบรมการผลิตสื่อเพื่อใช
ในงานศิลปะการแสดง
ระยะเวลาดาเนินการ
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1 ตุลาคม 2560 - 31
มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. ศึกษาดูงานท้องถิ่น
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
(กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)
(ปกครองท้องถิ่น)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
11. พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ด้านดนตรีในศตวรรษที่ ๒๑
(ดนตรีสากล)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
12. กิจกรรมศึกษาดูงาน
ทักษะการใช้ภาษาไทยใน
สื่อมวลชน (ภาษาไทย)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
สถานีข่าว
13. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
(ภาษาอังกฤษ)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2560

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

- ค่าวัสดุ 400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 6
ช.ม.= 3,600 บาท)
- ค่าใช้สอย/วัสดุ 3,000 บาท
ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่า
น้ามัน/ทางด่วน/บารุงรถ =
4,000 บาท)

10,600.00

0.00

10,600.00

0.00

0.00

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

5,100.00

0.00

5,100.00

0.00

0.00

2,400.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
1,800 บาท
(ค่าวิทยากร 3 ช.ม.= 1,800
บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
4,800 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 4
ช.ม.= 4,800 บาท)
- ค่าใช้สอย/วัสดุ 10,200 บาท
ค่าใช้สอย
(ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ามัน/ทาง
ด่วน/บารุงรถ= 5,500 บาท)
(ค่าวัสดุ = 4,700บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร
6 ชม. 3,600 บาท
- ค่าวัสดุ
1,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
14. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
(สหวิทยาการอิสลาม)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชม.ๆ
ละ 600 บ.=1800 บาท
-ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20
คนๆละ1 มื้อๆละ 30 บ.= 600
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สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
15. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
(ปกครองท้องถิ่น)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
16. ศึกษาดูงาน ณ สถาบัน
นิติเวชวิทยา โรงพยาบาล
ตารวจ (กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑: กลุ่มทักษะการ
เรียนรู้ และนวัตกรรม)
(นิติศาสตร์)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงพยาบาลตารวจ
17. การฝึกอบรมเรียนรู้การ
ใช้เทคโนโลยี่ในการพัฒนา
องค์ความรู้ท้องถิ่น (พัฒ
ชุมชน)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
18. กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (ดนตรี)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
19. การผลิตสื่อเพื่อพัฒนา
ชุมชน (กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑) (นิเทศศาสตร์)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 6
ช.ม.= 3,600 บาท)
- ค่าใช้สอย/วัสดุ 5,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท

8,600.00

0.00

0.00

8,600.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3
ช.ม.)
- ค่าใช้สอย/วัสดุ 6,760 บาท
1) ค่าใช้สอย 5,260 บาท
(ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ามัน/
ทางด่วน/บารุงรถ)
2) ค่าวัสดุ 1,500 บาท (ค่า
ถ่ายเอกสาร)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,360 บาท

10,360.00

0.00

0.00

10,360.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
4,800 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 4
ช.ม.= 4,800 บาท)

4,800.00

0.00

0.00

4,800.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

7,000.00

0.00

8,040.00

8,040.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3
ช.ม.= 3,600 บาท)
- ค่าใช้สอย/วัสดุ 3,400 บาท
ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่า
น้ามัน/ทางด่วน/บารุงรถ =
1,900 บาท)
ค่าวัสดุ (ค่าถ่ายเอกสาร =
1,500 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด :
ค่าตอบแทน 5,400 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 9
ช.ม.= 5,400 บาท)
- ค่าใช้สอย 2,640 บาท
ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่า
น้ามัน/ทางด่วน/บารุงรถ =
2,640 บาท)
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สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
20. พัฒนาบัณฑิตนิเทศ
ศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑
(กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑)
(นิเทศศาสตร์)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
21. สัมมนาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
22. โครงการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับ
ศิลปวัฒนธรรม/วิจัย/
บริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น (รัฐ
ประศาสนศาสตร์)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,040 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด :
- ค่าตอบแทน 7,200 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ
12 ช.ม.= 7,200 บาท)
- ค่าใช้สอย 10,340 บาท
ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่า
น้ามัน/ทางด่วน/บารุงรถ =
10,340 บาท)

17,540.00

0.00

0.00

17,540.00

0.00

10,700.00

10,700.00

0.00

0.00

0.00

7,520.00

0.00

0.00

7,520.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,540.00
บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าใช้สอย
(ค่าอาหารว่าง 70 คนๆละ 1
มื้อๆละ 25 บาท 2 ครั้ง =
3,500 บาท)
- ค่าตอบแทน
(ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน x
3 ช.ม. x 600 บาท = 7,200
บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,700 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด :
- ค่าใช้สอย
(ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ/
ค่าน้ามัน/ทางด่วน/บารุงรถ 1
ครั้ง เบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 1
วันๆละ 240 บาท = 720
บาท)) = 5,720
- ค่าตอบแทน
(ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x
3 ช.ม. x 600 บาท = 1,800
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,520 บาท

รวม 156,194.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาประวัติศาสตร์
2. ศึกษาดูงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ปกครองท้องถิ่น)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

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)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการพัฒนา
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3. ศึกษาดูงานการจัดการเพื่อความเป็นเลิศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)
(ปกครองท้องถิ่น)
4. กิจกรรม Buddy นักศึกษาไทย-จีน
5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ๒๑
ทักษะชีวิตและอาชีพศิลปกรรม
6. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ๒๑
คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปกรรม
7. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ภาษา
อาหรับในไมโครซอฟออฟฟิต (ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)(สหวิทยาการ
อิสลาม)
8. อบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (ภาษาญี่ปุ่น)
9. อบรมการผลิตสื่อเพื่อใชในงาน
ศิลปะการแสดง
10. ศึกษาดูงานท้องถิ่นส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
(กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21) (ปกครองท้องถิ่น)
11. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านดนตรีใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (ดนตรีสากล)
12. กิจกรรมศึกษาดูงานทักษะการใช้
ภาษาไทยในสื่อมวลชน (ภาษาไทย)
13. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ภาษาอังกฤษ)
14. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 (สหวิทยาการอิสลาม)
15. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(ปกครองท้องถิ่น)
16. ศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑: กลุ่มทักษะการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

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)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม
ร้อยละ

1.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
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ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

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)

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

27.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

27.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

70.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

เรียนรู้ และนวัตกรรม) (นิติศาสตร์)
17. การฝึกอบรมเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี่ใน
การพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่น (พัฒชุมชน)
18. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ดนตรี)
19. การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาชุมชน (กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑)
(นิเทศศาสตร์)
20. พัฒนาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่
๒๑ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑) (นิเทศศาสตร์)
21. สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

22. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
ศิลปวัฒนธรรม/วิจัย/บริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น (รัฐประศาสนศาสตร์)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ โครงการอบรมและเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน รหัสโครงการ 6106000003
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.35 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา
ผลผลิต/โครงการ โครงการอบรมและเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา
แผนงาน แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ : (S3.9) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อสร้าง
คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ใช้ภ าษาอังกฤษเป็ น เครื่ องมือศึกษาค้น คว้าองค์ความรู้ที่ เป็ นสากลและก้าวทันโลก เพื่อรองรับ การเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้สถาบันอุดมศึกากาหนดนโยบายและเป้าหมาย
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบันฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับ
ที่ใช้งานได้ การจัดทาแผน เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายโดยมีตัวชี้วัดและการประเมินผลที่ชัดเจน
พิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการ
ใช้ภ าษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง และจัดให้ นั กศึกษาทุกคนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีความเป็นสากล
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่ยอมรับสู่สากล
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมและเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อดาเนินการ
ตามเป้าหมายที่วางไว้
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/06/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 990,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

840

ร้อยละ

70

ร้อยละ

90

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. อบรมเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักเรียนระดับ A1
มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ค่ายภาษาอังกฤษสาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (A1)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร
10 คนๆละ 24 ชมๆละ 600
บาท
144,000 บาท
- ค่าวัสดุ
11,720 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

155,720.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
155,720.00

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

198,980.00

198,980.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,720 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร 8
คนๆละ 20 ชม.ๆละ 600 บาท
96,000บาท
- ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 20
ชม.ๆละ 1,200 บาท
24,000 บาท
- ค่าอาหาร 169 คนๆละ 3 มื้อๆ
ละ 80 บาท 40,560 บาท
- ค่าอาหารว่าง 169 คนๆละ 6
มื้อๆละ 30 บาท
30,420 บาท
- ค่าวัสดุ
8,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 198,980 บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

3. ค่ายภาษาอังกฤษสาหรับ
นักเรียนรดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (A2)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร 7
คนๆละ 20 ชม.ๆละ 600 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560

84,000 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร 7 คนๆละ 2
คืนๆละ 1450 บาท 20,300
บาท
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 2 คนๆละ 2
คืนๆละ 900 บาท
3,600 บาท
- ค่าที่พักผู้เข้าอบรม 86 คนๆละ
2 คืนๆละ 500 บาท 86,000
บาท
- ค่าอาหารว่าง 95 คนๆละ 5
มื้อๆละ 50 บาท 23,750 บาท
- ค่าอาหาร 95 คนๆละ 5 มื้อๆ
ละ 350 บาท 166,250 บาท
- ค่าพาหนะ รถบัส 2 คันๆละ 3
วันๆละ 13,400 บาท 80,400
บาท
- ค่าวัสดุ
15,500 บาท

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดนครราชสีมา

4. อบรมเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักเรียนระดับ A2
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 30
มิถุนายน 2561

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,800 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร
10 คนๆละ 25 ชมๆละ 600
บาท
144,000 บาท
- ค่าวัสดุ
12,000 บาท

จานวนเงิน
479,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
479,800.00

156,000.00

0.00

แผนการปฏิบัตงิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
(ม.ค.61-มี.ค.61)
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00
0.00

78,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

78,000.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 156,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 990,500.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรียนระดับ A1 มัธยมศึกษา
ตอนต้น

2. ค่ายภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (A1)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

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

300.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

70.00

0.00

0.00

0.00

คน

160.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

70.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมย่อย
3. ค่ายภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนรดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (A2)

4. อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรียนระดับ A2 มัธยมศึกษาตอน
ปลาย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

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)

คน

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

70.00

0.00

0.00

0.00

คน

300.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

70.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน รหัสโครงการ 6106000004
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

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณฑิตที่มีคุณ ภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและ
ทักษะที่จะต้องใช้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมได้ดังที่หวังการ
เป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒ นานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้ง
ขณะที่ยังกาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมี
ความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการ
ได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความพร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดหลักสูตร
ภาษาจีนได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรภาษาจีน
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุการเรียนการการสอน จัดอบรม จัดพิธีไหว้ครู จัดวิทยากรบรรยายรายวิชาให้กับ
นักศึกษาในหลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 21,100.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. 1. จานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
2. 2. จานวนนักศึกษาชั้นปี 1 , 2, 3
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. หลักสูตรภาษาจีนสามารถจัดกิจกรรมได้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง
คน

2
50

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. ซื้อวัสดุการเรียนการสอน

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 11,100
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,100 บาท

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คน ๆละ 2 ชม.ๆละ
600 บ. เป็นเงิน 1,200 บ. ค่า
วัสดุ 500 บาท
รวมเป็นเงิน 1,700 บ.

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. อบรมหมากรุกจีน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. อบรมวัฒนธรรมชาจีน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. ไหว้ครูจีน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561

แผนการปฏิบตั งิ าน

11,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
7,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
4,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

1,700.00

0.00

1,700.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คน ๆละ 2 ชม.ๆละ
600 บ. เป็นเงิน 1,200 บ. ค่า
วัสดุ 500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1700 บาท

1,700.00

1,700.00

0.00

0.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 2,000
บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2000 บาท

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1700 บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. อบรมปรับพื้นฐาน
นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ปี
61
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คน ๆละ 3 ชม.ๆละ
600 บ. เป็นเงิน 3,600 บ. ค่าวัสดุ
1,000 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4600 บาท

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

0.00

0.00

0.00

4,600.00

4,600.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 21,100.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาภาษาจีน
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
2. อบรมหมากรุกจีน

3. อบรมวัฒนธรรมชาจีน

4. ไหว้ครูจีน

5. อบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาจีน ปี 61

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : มีวัสดุใช้ใน
การเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า

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
ร้อยละ

1.00
100.00

0.00
0.00

1.00
100.00

0.00
0.00

คน

50.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

50.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

50.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

0.00

20.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย รหัสโครงการ 6106000005
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
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายรวมถึ งการที่
บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่
จะต้องใช้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้ เกิดความรู้ทักษะคุณ ธรรมและจริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็น
อุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยัง
กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้
ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งาน
ทาหลั งจบการศึ กษาแล้ ว ฉะนั้ น นั ก ศึก ษาควรต้ อ งมีค วามพร้อมด้ านต่ างๆก่อ นจบการศึ กษาให้ ม ากที่ สุ ด หลั ก สู ต ร
ภาษาไทยได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรภาษาไทย
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุการเรียนการการสอน จัดอบรม สัมมนา ปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จัดวิทยากรบรรยายรายวิชาให้กับนักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 133,648.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
2. จานวนนักศึกษาชั้นปี 1 , 2, 3 , 4
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. หลักสูตรภาษาไทยสามารถจัดกิจกรรมได้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง
คน

2
125

ร้อยละ

80

ร้อย

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 31
มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. อบรมทักษะนักศึกษา
เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางภาษาไทย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. ปฐมนิเทศเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางภาษาไทย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

10,148.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
5,148.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
5,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ
600 บ. เป็นเงิน 3,600 บ.
ค่าวัสดุ 2,400 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท

6,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คน ๆละ 3 ชม.ๆ
ละ 600 บ. เป็นเงิน 1,800 บ.
ค่าวัสดุ 3,200 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
10,148 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,148
บาท
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ชือ่ กิจกรรมย่อย
4. นาเสนอโครงการ/ผลงาน
ในการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. สัมมนาหลังฝึกงานและ
ปัจฉิมนิเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. นิเทศนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
ตามสถานที่ฝึกงานของ
นักศึกษา
7. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
นอกห้องเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. เก็บข้อมูลภาคสนามทาง
ภาษาและวรรณกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. ปรับพื้นฐานและ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
สาขาวิชาภาษาไทย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ
ละ 6 ชม.ๆละ 600 บ. เป็น
เงิน 3,600 บ.
ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง/
เครื่องดื่มจานวน 30 คน ๆละ
2 มื้อๆละ 35 บ. เป็นเงิน
2,100 บ. วัสดุ 2,300 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8000 บาท

8,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
8,000.00

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

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ
ละ 6 ชม.ๆละ 600 บ. เป็น
เงิน 7,200 บ.
ค่าวัสดุ 1,300 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8500 บาท

8,500.00

0.00

0.00

8,500.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด :
ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ ค่าเบี้ย
เลี้ยง/พาหนะ/ทางด่วน/บารุง
รถ/วัสดุ เป็นเงิน 7,000 บ.

7,000.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

19,000.00

19,000.00

0.00

0.00

0.00

28,000.00

0.00

28,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ
ละ 10 ชม.ๆละ 600 บ. เป็น
เงิน 6,000 บ.
ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่า
พาหนะ/ทางด่วน/บารุงรถ 1
ครั้ง เป็นเงิน 9,000 บ.
ค่าวัสดุ 4,000 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19000
บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน
ๆละ 10 ชม.ๆละ 600 บ.
เป็นเงิน 18,000 บ.
- ค่าใช้สอย ค่าพาหนะ/เบี้ย
เลี้ยง/น้ามัน/บารุงรถ/ที่พัก/
ทางด่วน เป็นเงิน 7,000บ.
- ค่าวัสดุ 3,000 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28000
บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2
คนๆละ 3 ช.ม. ๆช.ม.ละ 600
บาท เป็นเงิน 3,600 บ.
- ค่าวัสดุ 1,400 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท
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ชือ่ กิจกรรมย่อย
พระนครศรีอยุธยา
10. สัมมนา”อ่านได้ความ
เขียนได้เรื่อง ทั้งเรื่องกลอน
เรื่องสะท้อน จิตอาสา”
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
11. เสวนาเรื่องเล่ากรุงเก่า :
ร้อยเรื่องราวเล่าเรื่องเรา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ
ละ 8 ช.ม.ๆละ 600 บ. เป็น
เงิน 14,400 บ.
- ค่าวัสดุ 5,600 บ.

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

17,000.00

17,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000
บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ
ละ 8 ช.ม.ๆละ 600 บ. เป็น
เงิน 14,400 บ.
- ค่าวัสดุ 2,600 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17000
บาท

รวม 133,648.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หลักสูตรภาษาไทย
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ซื้อวัสดุการเรียนการสอน

2. อบรมทักษะนักศึกษาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย

3. ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย

4. นาเสนอโครงการ/ผลงานในการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ

5. สัมมนาหลังฝึกงานและปัจฉิมนิเทศ

6. นิเทศนักศึกษา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งใน
การจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุใช้ในการ
เรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่

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

1.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

100.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

27.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00
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7. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน

8. เก็บข้อมูลภาคสนามทางภาษาและ
วรรณกรรม

9. ปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
สาขาวิชาภาษาไทย

10. สัมมนา”อ่านได้ความ เขียนได้เรื่อง ทั้ง
เรื่องกลอน เรื่องสะท้อน จิตอาสา”

11. เสวนาเรื่องเล่ากรุงเก่า : ร้อยเรื่องราว
เล่าเรื่องเรา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า

หน่วยนับ

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)

คน

48.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

23.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

40.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

27.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม รหัสโครงการ 6106000007
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

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายรวมถึงการที่
บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่
จะต้องใช้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้ เกิดความรู้ทักษะคุณ ธรรมและจริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็น
อุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยัง
กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้
ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งาน
ทาหลังจบการศึกษาแล้ วฉะนั้ นนั กศึกษาควรต้องมีความพร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้ มากที่สุดหลักสูตรสห
วิทยาการอิสลามได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 23,392.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาชั้นปี 1 , 2, 3
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการอิสลามได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. หลักสูตรสหวิทยาการอิสลามสามารถจัดกิจกรรมได้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

50

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

2. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด :
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 3
ชม.ๆละ 600 บ. เป็นเงิน1,800
บ.
-ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/ซ่อมบารุง/
ทางด่วน เป็นเงิน4,560 บาท
-ค่าอาหารว่าง 20 คนๆละ 1
มื้อๆละ 30 บ.
เป็นเงิน 600 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6960 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด :
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 3
ชม.ๆละ 600 บ. เป็นเงิน 1,800
บาท
-ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บ. เป็นเงิน
600 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2400 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 3
ชม.ๆละ 600 บ. เป็นเงิน 1,800
บาท
-ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บ. เป็นเงิน
600 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2400 บาท

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

6,960.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
6,960.00

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

2,400.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

2,400.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
4. ปฐมนิเทศและปรับ
พืน้ ฐานนักศึกษาใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ
Muslim ways
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คน ๆละ 3 ชม.ๆละ
600 บ. เป็นเงิน 3,600 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

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)
3,600.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด :
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 3
ชม.ๆละ 600 บ. เป็นเงิน 1,800
บาท
-ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40
คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บ. เป็นเงิน
1,200 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 3
ชม.ๆละ 600 บ. เป็นเงิน 3,600
บาท
-ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40
คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บ. เป็นเงิน
1,200 บ. ค่าวัสดุ 232 บ.

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

5,032.00

5,032.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5032 บาท

รวม 23,392.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

3. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

4. ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่

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

20.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

20.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

20.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

15.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00
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กิจกรรมย่อย

5. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ Muslim ways

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า

หน่วยนับ

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)

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน
ร้อยละ

40.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปะการแสดง รหัสโครงการ 6106000008
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

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายรวมถึงการที่
บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่
จะต้องใช้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้ เกิดความรู้ทักษะคุณ ธรรมและจริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็น
อุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยัง
กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้
ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งาน
ทาหลั งจบการศึ กษาแล้ ว ฉะนั้ น นั ก ศึก ษาควรต้ อ งมีค วามพร้อมด้ านต่ างๆก่อ นจบการศึ กษาให้ ม ากที่ สุ ด หลั ก สู ต ร
ศิลปะการแสดง ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรศิลปะการแสดง
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จัดอบรม ศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 24,989.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรศิลปะการแสดงได้รับการพัฒนา
เชิงเวลา
1. หลักสูตรศิลปะการแสดง สามารถจัดกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

339

ร้อยละ

80

ร้อยละ
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11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. ซื้อวัสดุการเรียนการสอน/
หนังสือ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. จัดทัศนานาฏกรรมไทย
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 2239
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2239 บาท

2,239.00

2,239.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

ใช้สอย
รายละเอียด :
- ค่าเช่ารถ 6750 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6750 บาท

6,750.00

4,500.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : จัดอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
- ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 2 ช.ม.ๆ

6,600.00

0.00

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

0.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

3,300.00

3,300.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 31
มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. จัดอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 30 มิถุนายน

81
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางด้านศิลปะการแสดง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 31
มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะด้าน
ศิลปะการแสดงนอกสถานที่

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

ละ 600 เป็นเงิน 3,600
- ค่าเช่ารถ 3,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด :
- ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 3 ช.ม.ๆ
ละ 600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5400 บาท

5,400.00

3,600.00

1,800.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด :
- ค่าเช่ารถ 4,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4000 บาท

4,000.00

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรอียุธยา

รวม 24,989.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หลักหลักสูตรศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ซื้อวัสดุการเรียนการสอน/หนังสือ

2. จัดทัศนานาฏกรรมไทย ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
3. จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้าน
ศิลปะการแสดง
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
ศิลปะการแสดงนอกสถานที่

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งใน
การซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุใช้ในการ
เรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ศึกษาดูงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอในไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการดาเนิน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดาเนินกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

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

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

คน

35.00

15.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

ครั้ง

1.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

80.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ รหัสโครงการ 6106000014
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

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายรวมถึงการที่
บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่
จะต้องใช้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้ เกิดความรู้ทักษะคุณ ธรรมและจริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็น
อุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยัง
กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้
ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งาน
ทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความพร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดหลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จัดอบรม ศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 76,220.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. หลักสูตรนิเทศศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมได้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

127

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. จัดซื่อวัสดุฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
(ม.ค.-มีค. 61)
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. สัมมนาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 5,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

5,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
5,000.00

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

วัสดุ
รายละเอียด : ซื้อวัสดุ 5,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย (ค่า
เบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ามัน/ทางด่วน/
บารุงรถ = 5,000 บาท)

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

7,600.00

7,600.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม

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

สถานที่ดาเนินการ

-ค่าใช้สอย 4,000 บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

มหาววิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

(ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
4,000 )
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,600 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย/วัสดุ
6,480 บาท

5. เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. ปฐมนิเทศฝึก
ประสบการณ์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

6,480.00

0.00

6,480.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00

8,820.00

3,000.00

5,820.00

0.00

0.00

8,060.00

8,060.00

0.00

0.00

0.00

8,060.00

8,060.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,480 บาท

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

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. ศึกษาดูงาน องค์กรวิชาชีพ
ทางนิเทศศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ
ถ่ายภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมกาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการสื่อ
ข่าว
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. นิเทศปล่อยของ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าใช้สอย
8,820 บาท
ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่า
น้ามัน/ทางด่วน/บารุงรถ =
8,820 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,820 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 6 ช.ม.=
3,600 บาท)
- ค่าใช้สอย 4,460 บาท
ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่า
น้ามัน/ทางด่วน/บารุงรถ =
4,460 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,060 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าตอบแทน 5,400 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 9
ช.ม.= 5,400 บาท )
- ค่าวัสดุ 2,660บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,060 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 5,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
พระนครศรีอยุธยา
11. ปัจฉิมนิเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
12. จัดพิมพ์วารสารกรุงเก่า
เรื่องเราอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด :
ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3
ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท= 3,600
บาท)

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : จัดพิมพ์วารสาร
กรุงเก่า เรื่องเราอยุธยา
- ค่าใช้สอย 10,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 76,220.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จัดซื่อวัสดุฝึกปฏิบัติ
2. ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
3. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4. สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

6. ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์

7. ศึกษาดูงาน องค์กรวิชาชีพทางนิเทศ
ศาสตร์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งใน
การซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุฝึกปฏิบัติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุใช้ในการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีึวามพึงพอใจไม่น้อยกว่า

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

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

100.00
0.00
0.00

0.00
1.00
100.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

คน

32.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

32.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

27.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

27.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

62.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

0.00

0.00
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กิจกรรมย่อย
8. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายภาพ

9. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการสื่อข่าว

10. นิเทศปล่อยของ

11. ปัจฉิมนิเทศ

12. จัดพิมพ์วารสารกรุงเก่า เรื่องเราอยุธยา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดพิมพ์
วารสารกรุงเก่า เรื่องเราอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

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)

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

27.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

27.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

32.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รหัสโครงการ 6106000017
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

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายรวมถึงการที่
บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่
จะต้องใช้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้ เกิดความรู้ทักษะคุณ ธรรมและจริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็น
อุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยัง
กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้
ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งาน
ทาหลังจบการศึกษาแล้ วฉะนั้ น นักศึกษาควรต้องมีความพร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้ มากที่สุ ดหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จัดอบรม ศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 157,093.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมได้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

339

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. ค่าวัสดุการเรียนการสอน/
หนังสือ

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ/หนังสือ
11,393 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,393 บาท

ใช้สอย
รายละเอียด :
- ค่าใช้สอย 6,800 บาท
(ค่าจ้างทาเอกสารฯ 68 ชุดๆ
ละ 100 บาท = 6,800 บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. จัดทาเอกสารฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. การเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. การเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่การทางาน

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

11,393.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
6,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
5,393.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

6,800.00

6,800.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

11,800.00

0.00

11,800.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6800 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด :
- ค่าใช้สอย 3,400 บาท
(ค่าอาหารว่าง 68 คนๆละ 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท = 3,400 บาท)
- ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 3
ช.ม. x 600 บาท = 3,600 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าใช้สอย 8,200 บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561

(ค่าอาหารว่าง 40 คนๆละ 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท = 2,000 บาท
ค่าจ้างทาเอกสาร 40 ชุดๆละ
150 บาท = 6,000 บาท)
- ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 3
ช.ม. x 600 บาท = 3,600 บาท)
- ค่าวัสดุ 200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,800 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
ค่าอากหารว่าง 68 คนๆละ 2
มื้อๆละ 25 บาท = 3,400 บาท)
ค่าอาหารกลางวัน 68 คนๆละ 1
มื้อๆละ 80 บาท= 5,440 บาท
ค่าจ้างทาเอกสาร 68 ชุดๆละ
100 บาท = 6,800 บาท)

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. การสัมมนาหลังฝึกงาน
และปัจฉิมนิเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. การศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการภาครัฐและ
การบริหารจัดการท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. กิจกรรม รัฐประศาสน
ศาสตร์สัมพันธ์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,640 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : งบประมาณ
17,320 บาท
- ค่าใช้สอย 17,320 บาท
(ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ/ค่า
น้ามัน/ทางด่วน/บารุงรถ 17,320
บาท)

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

15,640.00

0.00

0.00

15,640.00

0.00

17,320.00

17,320.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

7,500.00

0.00

0.00

0.00

31,520.00

0.00

15,760.00

15,760.00

0.00

12,200.00

0.00

0.00

0.00

12,200.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,320 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าใช้สอย
7,500 บาท
(ค่าอาหารว่าง 150 คนๆละ 2
มื้อๆละ 25 บาท = 7,500 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. การศึกษาดูงานการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย/
การบริหารจัดการภาครัฐ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

9. การปฐมนิเทศและปรับ
พื้นฐานทางรัฐประศาสน
ศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : การศึกษาดูงาน
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย/การบริหารจัดการภาครัฐ
- ค่าใช้สอย 26,000 บาท
(ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ/ค่า
น้ามัน/ทางด่วน/บารุงรถ 2 ครั้งๆ
ละ 13,000 บาท= 26,000 บาท)
- ค่าตอบแทน 5,520 บาท
(ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ครั้งๆละ
1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600
บาท = 3,600 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 ครั้งๆละ 4 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 240 บาท =
1,920 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,520 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด :
- ค่าใช้สอย 10,400 บาท
(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80
คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท =
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. การวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

11. การศึกษาดูงานและ
สร้างเครือข่ายด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
4,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 1
มื้อๆละ 80 บาท =6,400 บาท)
- ค่าตอบแทน 1,800 บาท
(ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ
3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท = 1,800
บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,200 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
ไตรมาส 1
- ค่าวัสดุ/หนังสือ 10,000 บาท
(ค่าวัสดุ/หนังสือ 2 ครั้งๆละ
5,000 บาท = 10,000 บาท)
ไตรมาส 3
- ค่าใช้สอย 4,900 บาท
(ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูล/
วิเคราะห์ข้อมูล 2 ครั้งๆละ 2,250
บาท = 4,900 บาท)
ไตรมาส 4
- ค่าใช้สอย 5,100 บาท
(ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 2 งานๆละ
150 หน้าๆละ 15 บาท = 4,500
บาท
ค่าเข้าเล่มวิจัย 4 เล่มๆละ 150
บาท= 600 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด :
- ค่าใช้สอย 15,920 บาท
(ค่าเดินทาง 4 คนๆละ 2,000
บาท = 8,000 บาท
ค่าที่พัก 2 คืนๆละ 2 ห้องๆละ
1,500 บาท = 6,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 ครั้งๆละ 4 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 240 บาท = 1,920
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,920 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

20,000.00

10,000.00

0.00

4,900.00

5,100.00

15,920.00

0.00

0.00

15,920.00

0.00

รวม 157,093.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ค่าวัสดุการเรียนการสอน/หนังสือ

2. จัดทาเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
รัฐประศาสนศาสตร์

3. การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุและ
หนังสือสาหรับการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดทา
เอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถนาเอกสารไปใช้ในการฝึก
ประสบการณ์ได้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม

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
ร้อยละ

0.00
0.00

1.00
100.00

1.00
100.00

0.00
0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

68.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมย่อย

4. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การ
ทางาน
5. การสัมมนาหลังฝึกงานและปัจฉิมนิเทศ

6. การศึกษาดูงานการบริหารจัดการภาครัฐ
และการบริหารจัดการท้องถิ่น
7. กิจกรรม รัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์

8. การศึกษาดูงานการพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระราโชบาย/การบริหารจัดการภาครัฐ
9. การปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
10. การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

11. การศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่่อยกว่
น้ า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดซื้อวัสดุ
และหนังสือ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการจัดทา
เอกสารงานวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการศึกษาดู
งานและสร้างเครือข่ายด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ

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)

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

68.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

200.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

80.00

80.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

80.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ครั้ง

2.00

0.00

0.00

0.00

งาน

0.00

0.00

0.00

2.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

93

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น รหัสโครงการ 6106000019
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

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายรวมถึงการที่
บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่
จะต้องใช้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้ เกิดความรู้ทักษะคุณ ธรรมและจริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็น
อุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยัง
กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้
ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งาน
ทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความพร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้ มากที่สุดหลักสูตรการ
ปกครองท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกาาหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จัดอบรม ศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 67,014.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. หลักสูตรการปกครองท้องถิ่นสามารถจัดกิจกรรมได้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

171

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. ซื้อวัสดุการเรียนการสอน

วัสดุ
รายละเอียด : ซื้อวัสดุการเรียน
การสอน
-ค่าวัสดุ 16,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560

แผนการปฏิบตั งิ าน

16,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
16,000.00

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

9,100.00

9,100.00

0.00

0.00

0.00

12,500.00

0.00

12,500.00

0.00

0.00

16,200.00

0.00

0.00

16,200.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ปฐมนิเทศสหกิจศึกษาการ
ปกครองท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครสรีอยุธยา
3. การนิเทศสหกิจศึกษาการ
ปกครองท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. งานสัมมนาโครงงานสหกิจ
ศึกษาการปกครองท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าตอบแทน 3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3 ช.
ม.= 3,600 บาท)
-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม =
2,000
ค่าใช้สอย/วัสดุ = 3,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,100 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ย
เลี้ยง/ค่าน้ามัน/ทางด่วน =
10,000 บาท)
ค่าวัสดุ (ค่าถ่าย
เอกสาร = 2,500 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าตอบแทน 7,200 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 6
ช.ม. = 7,200 บาท)
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. อบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. อบรมการประกันคุณภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันยาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. อบรมการเขียนหนังสือ
ราชการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

2,800.00

0.00

0.00

2,800.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าตอบแทน 1,800 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 3 ช.
ม.= 1,800 บาท)
- ค่าวัสดุ 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800 บาท

2,800.00

2,800.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าตอบแทน 1,800 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 3
ช.ม.= 1,800 บาท)
- ค่าวัสดุ 814 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,614 บาท

2,614.00

0.00

0.00

2,614.00

0.00

-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม =
5,000 บาท
ค่าใช้สอย/วัสดุ = 4,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,200 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2,000
บาท
- ค่าวัสดุ 3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าตอบแทน 1,800 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 3
ช.ม.= 1,800 บาท)
- ค่าวัสดุ 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 67,014.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ซื้อวัสดุการเรียนการสอน

2. ปฐมนิเทศสหกิจศึกษาการปกครอง
ท้องถิ่น

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซื้อวัสดุการเรียน
การสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุใช้ในการ
เรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม

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

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมย่อย

3. การนิเทศสหกิจศึกษาการปกครองท้องถิ่น

4. งานสัมมนาโครงงานสหกิจศึกษาการ
ปกครองท้องถิ่น
5. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

6. อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

7. อบรมการประกันคุณภาพ

8. อบรมการเขียนหนังสือราชการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพิใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ

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)

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

171.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

80.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

70.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

60.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม รหัสโครงการ 6106000020
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

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณฑิตที่มีคุ ณภาพหมายรวมถึงการที่
บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่
จะต้องใช้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้ เกิดความรู้ทักษะคุณ ธรรมและจริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็น
อุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยัง
กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้
ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งาน
ทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความพร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้ มากที่สุดหลักสูตรการ
พัฒนาชุมชนและสังคมได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จัดอบรม ศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
และสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 128,960.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคมสามารถจัดกิจกรรมได้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

246

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. การจัดซื้อวัสดุการเรียน
การสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
1ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการ
พัฒนาชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. การสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการ
พัฒนาชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

17,360.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
17,360.00

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

ตอบแทน
รายละเอียด :
-ค่าตอบแทน = 7,200 บาท
(วิทยากร 2 คน คนละ 6 ชั่วโมง
=7,200 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : การสัมมนาหลัง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
พัฒนาชุมชน
- ค่าตอบแทน = 14,400 บาท
(วิทยากร 4 คน คนละ 6 ชั่วโมง
= 14,400 บาท)
-ค่าใช้สอย/วัสดุ = 1,800 บาท
(ค่าวัสดุ= 1,800 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,200 บาท

16,200.00

0.00

0.00

16,200.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด :
-ค่าใช้สอย/วัสดุ 17,360 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,360 บาท
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ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

4. กิจกรรมการเสริมสร้าง
จรรยาบรรณนักพัฒนาและ
พิธีไหว้ครูอาจารย์

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : กิจกรรมการ
เสริมสร้างจรรยาบรรณนักพัฒนา
และพิธีไหว้ครูอาจารย์
- ค่าตอบแทน 1,800 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 3
ชั่วโมง = 1,800 บาท)
-ค่าใช้สอย/วัสดุ 1,200 บาท
(ค่าวัสดุ = 1,200)

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. การจัดแข่งขันกีฬาและ
สันทนาการเชื่อมสัมพันธ์
นักศึกษาพัฒนาชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. การจัดทาผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์สาขา
การพัฒนาชุมชนและสังคม
(เอกสารประกอบการเรียน
การสอน,ตารา,งานวิจัย)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. การฝึกวิจัยชุมชน
ภาคสนาม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. ศึกษาดูงานชุมชน
ภาคสนามเบื้องต้น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. ศึกษาดูงานชุมชน
ภาคสนาม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

3,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
3,000.00

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

8,000.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
16,800 บาท
(ค่าวิทยากร 4 คน คนละ 7
ช.ม.= 16,800 บาท)
-ค่าใช้สอย/วัสดุ 1,200 บาท
(ค่าวัสดุ = 1,200)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท

18,000.00

0.00

0.00

18,000.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
9,000 บาท
(ค่าวิทยากร 3 คน คนละ 5
ช.ม.= 9,000 บาท)
-ค่าใช้สอย/วัสดุ 1,000 บาท
(ค่าวัสดุ = 1,000)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
19,200 บาท
(ค่าวิทยากร 4 คน คนละ 8
ช.ม.= 19,200 บาท)
-ค่าใช้สอย/วัสดุ 1,800 บาท
(ค่าวัสดุ = 1,800)

21,000.00

0.00

21,000.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : การจัดแข่งขัน
กีฬาและสันทนาการเชื่อมสัมพันธ์
นักศึกษาพัฒนาชุมชน
-ค่าตอบแทน 7,200 บาท
(ค่าวิทยากร 3 คน คนละ 4
ช.ม.= 7,200 บาท)
-ค่าใช้สอย/วัสดุ 800 บาท
(ค่าวัสดุ = 800)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : การจัดทาผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์สาขาการ
พัฒนาชุมชนและสังคม (เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน,ตารา
,งานวิจัย)
-ค่าใช้สอย 5,000 บาท
(ค่าจัดจ้าง/วัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร
= 5,000)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
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ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. ชุมชนศึกษา

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
11. งานเครือข่ายทาง
วิชาการการพัฒนาชุมชน
สังคม และท้องถิ่นสัมพันธ์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
12. งานพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
13. การพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตสาขาการพัฒนา
ชุมชนและสังคมเพื่อรับใช้
ชุมชนท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561

แผนการปฏิบตั งิ าน

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

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

7,200.00

0.00

7,200.00

0.00

0.00

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

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

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

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
1,800 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 3
ช.ม.= 1,800 บาท)
-ค่าใช้สอย 3,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 128,960.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซื้อวัสดุการเรียน
การสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุการเรียน
การสอน

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

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00
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2. การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
พัฒนาชุมชน
3. การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การพัฒนาชุมชน
4. กิจกรรมการเสริมสร้างจรรยาบรรณ
นักพัฒนาและพิธีไหว้ครูอาจารย์
5. การจัดแข่งขันกีฬาและสันทนาการเชื่อม
สัมพันธ์นักศึกษาพัฒนาชุมชน
6. การจัดทาผลงานทางวิชาการของอาจารย์
สาขาการพัฒนาชุมชนและสังคม (เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน,ตารา,งานวิจัย)
7. การฝึกวิจัยชุมชนภาคสนาม

8. ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนามเบื้องต้น

9. ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม

10. ชุมชนศึกษา

11. งานเครือข่ายทางวิชาการการพัฒนา
ชุมชนสังคม และท้องถิ่นสัมพันธ์
12. งานพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
13. การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสาขาการ
พัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อรับใช้ชุมชน
ท้องถิ่น

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีอาจารย์จัดทา
ผลงานทางวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงาน
วิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

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)

คน

29.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

29.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

37.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

60.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

1.00

งาน

0.00

0.00

0.00

1.00

คน

0.00

0.00

29.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

37.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

29.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

37.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

60.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

29.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

29.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรประวัติศาสตร์ รหัสโครงการ 6106000021
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

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายรวมถึงการที่
บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่
จะต้องใช้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้ เกิดความรู้ทักษะคุณ ธรรมและจริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็น
อุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยัง
กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้
ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งาน
ทาหลั งจบการศึ กษาแล้ ว ฉะนั้ น นั ก ศึก ษาควรต้ อ งมีค วามพร้อมด้ านต่ างๆก่อ นจบการศึ กษาให้ ม ากที่ สุ ด หลั ก สู ต ร
ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรประวัติศาสตร์
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จัดอบรมศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาในหลักหลักสูตรประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 28,185.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรประวัติศาสตร์ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. หลักสูตรประวัติศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมได้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

48

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ก่อนการทางาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. กิจกรรมศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระ
นคร
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาตม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
1,800 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 3
ช.ม.ๆละ 600 บาท)
- ค่าวัสดุ 1,440 บาท

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

3,240.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
3,240.00

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

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

10,215.00

10,215.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,240 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
1,800 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 3
ช.ม.= 1,800 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
3,600บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 6
ช.ม.= 3,600 บาท)
- ค่าใช้สอย/วัสดุ 6,615 บาท
ค่าใช้สอย (ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ
3,430 บาท)
ค่าวัสดุ (ค่าถ่ายเอกสาร เล่ม
ละ 65 บาท 49 เล่ม 3,185 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,215 บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

4. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง
พี่ประวัติศาสตร์ ราชภัฏ
อยุธยา - ราชภัฏนครสวรรค์

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
3,600บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 6 ช.
ม.= 3,600 บาท)
- ค่าใช้สอย/วัสดุ 9,330 บาท
ค่าใช้สอย (ค่าอาหาร มื้อละ
100 บาท 1 มื้อ 4,900บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ
35 บาท 2 มื้อ 3,430 บาท)

12,930.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
12,930.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

ค่าวัสดุ (ค่าถ่ายเอกสาร 1,000
บาท)
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่
ประวัติศาสตร์ ราชภัฏอยุธยา ราชภัฏนครสวรรค์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,930 บาท

รวม 28,185.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หลักสูตรประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพก่อนการทางาน

3. กิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนคร
4. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ประวัติศาสตร์
ราชภัฏอยุธยา - ราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

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)

คน

9.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

9.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

49.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

49.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ รหัสโครงการ 6106000023
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

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายรวมถึงการที่
บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่
จะต้องใช้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้ เกิดความรู้ทักษะคุณ ธรรมและจริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็น
อุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยัง
กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้
ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งาน
ทาหลั งจบการศึ กษาแล้ ว ฉะนั้ น นั ก ศึก ษาควรต้ อ งมีค วามพร้อมด้ านต่ างๆก่อ นจบการศึ กษาให้ ม ากที่ สุ ด หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จัดอบรม ศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 104,877.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนา
เชิงเวลา
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถจัดกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

255

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อวัสดุการเรียนการ
สอน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการงานโรงแรมและ
เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหาร
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. กิจกรรมศึกษาดูงานท่า
อากาศยานนานาชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าวัสดุ 11,099 บาท

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

11,099.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
11,099.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

18,000.00

0.00

0.00

18,000.00

0.00

13,680.00

13,680.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,099 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าวิทยากร 1 ชม. 600 บาท
- ค่าอาหาร 16,200 บาท
- ค่าวัสดุ
1,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าวิทยากร 6 ชม.
3,600 บาท
- ค่ายานพาหนะ
8,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 คน
480 บาท
- ค่าทางด่วน 600 บาท
- ค่าวัสดุ
1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,680 บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

4. กิจกรรมสัมมนาถ่ายทอด
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จากพี่สู่น้อง

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าวิทยากร 6 ชม 3,600 บาท
- ค่าวัสดุ 5,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
บุคลิกภาพก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าวิทยากร 6 ชม. 3,600 บาท
- ค่าวัสดุ 2,500 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการทักษะการเขียน
Resume และเตรียมความ
พร้อมในการสัมภาษณ์งาน
เป็นภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. กิจกรรมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

8,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
8,600.00

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

6,100.00

6,100.00

0.00

0.00

0.00

8,398.00

8,398.00

0.00

0.00

0.00

7,600.00

7,600.00

0.00

0.00

0.00

17,600.00

0.00

17,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,100 บาท

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าวิทยากร 12 ชม. 7,200
บาท
- ค่าวัสดุ 1,198 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,398 บาท

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าวิทยากร 6 ชม. 3,600 บาท
- ค่าวัสดุ 4,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,600 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร
6 ชม. 3,600 บาท
- ค่าวัสดุ 4,000 บาท
- ค่ายานพาหนะ 10,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17600 บาท

สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ

ตอบแทน
รายละเอียด :
- ค่าวิทยากร 6 ชม. 3,600 บาท
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ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. กิจกรรมอบรมทักษะการ
แปลอย่างมืออาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

4,600.00

4,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวิทยากร 6
ชม. 3,600 บาท
- ค่าวัสดุ 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,600 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
11. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อม/ปรับพื้นฐานนักศึกษา
ใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
- ค่าวิทยากร 6 ชม. 3,600 บาท
- ค่าวัสดุ 2,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,600 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 104,877.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานโรงแรม
และเรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหาร
3. กิจกรรมศึกษาดูงานท่าอากาศยาน
นานาชาติ
4. กิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจากพี่สู่น้อง
5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
บุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ
เขียน Resume และเตรียมความพร้อมใน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซื้อวัสดุการเรียน
การสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุการเรียน
การสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
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)

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

0.00

0.00

54.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

60.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

50.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

50.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

50.00

0.00

0.00

0.00
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ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดาเนินกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ

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

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

50.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

50.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

50.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

60.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ
7. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
8. กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ
9. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาอังกฤษ
10. กิจกรรมอบรมทักษะการแปลอย่างมือ
อาชีพ
11. กิจกรรมเตรียมความพร้อม/ปรับพื้นฐาน
นักศึกษาใหม่

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รหัสโครงการ 6106000025
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

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายรวมถึงการที่
บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่
จะต้องใช้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้ เกิดความรู้ทักษะคุณ ธรรมและจริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็น
อุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยัง
กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้
ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งาน
ทาหลั งจบการศึ กษาแล้ ว ฉะนั้ น นั ก ศึก ษาควรต้ อ งมีค วามพร้อมด้ านต่ างๆก่อ นจบการศึ กษาให้ ม ากที่ สุ ด หลั ก สู ต ร
ภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จัดอบรม ศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 78,711.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นได้รับการพัฒนา
เชิงเวลา
1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นได้รับการพัฒนา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

158

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. วัสดุการเรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ(ศึกษาดู
งานและจัดซื้อวัสดุ)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. กิจกรรมนิเทศน.ศ.ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 30 มิถุนายน
2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 19151
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,151 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- วิทยากร 6 ช.ม.ๆละ 600 บ.
รวม 3,600 บ.
ค่าใช้สอย
- ค่าน้ามันรถ บารุงรถ 1 ครั้ง รวม
2,000 บ.
ค่าวัสดุ รวม 160 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,760 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะ ในการออกนิเทศน.ศ.
รวม 9,600 บ.

แผนการปฏิบตั งิ าน

19,151.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
1,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
8,900.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
8,751.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

5,760.00

5,760.00

0.00

0.00

0.00

9,600.00

0.00

4,800.00

4,800.00

0.00

4,800.00

0.00

2,400.00

2,400.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,600 บาท
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. กิจกรรมสัมมนาก่อนและ
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- วิทยากร 8 ช.ม.ๆละ 600 บ.
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 30 มิถุนายน
2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

10,800.00

0.00

0.00

0.00

10,800.00

7,600.00

0.00

0.00

7,600.00

0.00

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

รวม 4,800 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. อบรมปรับพื้นฐานน.ศ.
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- วิทยากร 3 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ
600 บ.
รวม 10,800 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. กิจกรรมส่งเสริมความ
เข้าใจภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- วิทยากร 2 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ
600 บ.
รวม 3,600 บ.
ค่าวัสดุ รวม 4,000 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,600 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- วิทยากร 5 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ
600 บ.
รวม 18,000 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. วิจัยในชั้นเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
3,000 บ.

รวม

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 78,711.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. วัสดุการเรียนการสอน

2. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(ศึกษาดูงานและจัดซื้อวัสดุ)
3. กิจกรรมนิเทศน.ศ.ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
4. กิจกรรมสัมมนาก่อนและหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
5. อบรมปรับพื้นฐานน.ศ.สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น
6. กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
7. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาญี่ปุ่น
8. วิจัยในชั้นเรียน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซื้อวัสดุการเรียน
การสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุการเรียน
การสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุในการ
วิจัยในชั้นเรียน

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

0.00

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

0.00

คน

24.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

12.00

12.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

คน

0.00

24.00

24.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

35.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

120.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

120.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
100.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ รหัสโครงการ 6106000028
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

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายรวมถึงการที่
บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่
จะต้องใช้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้ เกิดความรู้ทักษะคุณ ธรรมและจริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็น
อุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยัง
กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้
ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งาน
ทาหลั งจบการศึ กษาแล้ ว ฉะนั้ น นั ก ศึก ษาควรต้ อ งมีค วามพร้อมด้ านต่ างๆก่อ นจบการศึ กษาให้ ม ากที่ สุ ด หลั ก สู ต ร
นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา

115
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จัดอบรม ศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 63,520.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ได้รับการพัฒนา
เชิงเวลา
1. หลักสูตรนิติศาสตร์สามารถดาเนินกิจกรรมได้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

171

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. ซื้อวัสดุการเรียนการสอน

วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวัสดุ 3,920
บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

3,920.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
3,920.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

3,200.00

3,200.00

0.00

0.00

0.00

24,260.00

24,260.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,920 บาท
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. จัดทาคู่มือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. ศึกษาดูงาน ณ ศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เพชรบุรี และศึกษาดูงาน ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
(กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑:
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

วัสดุ
รายละเอียด :
- วัสดุ 3,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
7,200 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 6
ช.ม)
- ค่าใช้สอย/วัสดุ 17,060 บาท
1) ค่าใช้สอย 15,660 บาท (ค่า
เบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ามัน/
ทางด่วน/บารุงรถ/
ค่าอาหาร)
2) ค่าวัสดุ 1,400 บาท (ค่าถ่าย
เอกสาร)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,260 บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
เพชรบุรี
4. เตรียมความพร้อมสาหรับ
การเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. โครงการแนะแนวการเข้า
สู่วิชาชีพกฎหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 30 มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

6. โครงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ให้แก่ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาล
ไทยและหอจดหมายเหตุ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอ
จดหมายเหตุ
8. โครงการไหว้ครูกฎหมาย
ไทย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - กันยายน
2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
1,800 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 3
ช.ม.= 1,800 บาท)
- ค่าใช้สอย/วัสดุ 630 บาท
ค่าวัสดุ 630 บาท (ค่าถ่าย
เอกสาร)

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

2,430.00

0.00

0.00

0.00

2,430.00

8,400.00

0.00

8,400.00

0.00

0.00

11,850.00

0.00

0.00

0.00

11,850.00

8,560.00

8,560.00

0.00

0.00

0.00

900.00

0.00

0.00

0.00

900.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,430 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3
ช.ม)
- ค่าใช้สอย/วัสดุ 4,800 บาท
1) ค่าใช้สอย 3,860บาท (ค่า
เบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ามัน/
ทางด่วน/บารุงรถ)
1) ค่าวัสดุ 940 บาท (ค่าถ่าย
เอกสาร)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,400 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3
ช.ม)
- ค่าใช้สอย/วัสดุ 8,250 บาท
1) ค่าใช้สอย 6,750 บาท
(ค่าอาหาร)
2) ค่าวัสดุ 1,500 บาท (ค่าถ่าย
เอกสาร)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,850 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3
ช.ม.= 3,600 บาท)
- ค่าใช้สอย/วัสดุ 4,960 บาท
ค่าใช้สอย 4,960 บาท (ค่าเบี้ย
เลี้ยง/ค่าน้ามัน/บารุงรถ)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,560 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 900
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 63,520.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
2. จัดทาคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. ศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี และศึกษาดูงาน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑:
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี)
4. เตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าศึกษาใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
5. โครงการแนะแนวการเข้าสู่วิชาชีพ
กฎหมาย
6. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ชุมชน
7. ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอ
จดหมายเหตุ
8. โครงการไหว้ครูกฎหมายไทย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุการเรียน
การสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการดาเนิน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดาเนินกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ

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
ร้อยละ

0.00
0.00

1.00
100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
ร้อยละ
คน

1.00
100.00
28.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

100.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

50.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปกรรม รหัสโครงการ 6106000032
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

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายรวมถึ งการที่
บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่
จะต้องใช้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้ เกิดความรู้ทักษะคุณ ธรรมและจริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็น
อุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยัง
กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้
ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งาน
ทาหลั งจบการศึ กษาแล้ ว ฉะนั้ น นั ก ศึก ษาควรต้ อ งมีค วามพร้อมด้ านต่ างๆก่อ นจบการศึ กษาให้ ม ากที่ สุ ด หลั ก สู ต ร
ศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรม
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จัดอบรม ศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 51,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมได้รับการพัฒนา
เชิงเวลา
1. หลักสูตรศิลปกรรมสามารถดาเนินกิจกรรมได้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

73

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวัสดุฝึก
ปฏิบัติการ 20,000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
20,000.00

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

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560

วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าวัสดุ 5,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพศิลปกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. สัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ศิลปกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 6
ช.ม.
ชม.ละ 600 = 3,600 บาท)
- ค่าวัสดุ 1,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 3
ช.ม.
ชม.ละ 1,200 = 3,600 บาท)
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

0.00

9,000.00

0.00

0.00

- ค่าวัสดุ 6,000 บาท
-ค่าอาหาร 2,400 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์เขา
ใหญ่ อาร์ตมิวเซียม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าใช้สอย/วัสดุ
-ค่าน้ามัน 4,500 บาท
-บารุงรถ 1,500 บาท
-ค่าอาหาร 3,000 บาท

9,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
พิพิธภัณฑ์เขาใหญ่ อาร์ต
มิวเซียม

รวม 51,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หลักสูตรศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ
2. ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
3. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม

4. สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศิลปกรรม
5. ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์เขาใหญ่ อาร์ตมิว
เซียม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุฝึกปฏิบัติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุการเรียน
การสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ

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
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

1.00
100.00
1.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

คน

35.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

35.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

35.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล รหัสโครงการ 6106000033
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

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายรวมถึงการที่
บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่
จะต้องใช้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้ เกิดความรู้ทักษะคุณ ธรรมและจริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็น
อุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยัง
กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้
ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งาน
ทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความพร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดหลักสูตรดนตรี
สากล คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ได้ เล็ งเห็ น ความส าคั ญ ดั งกล่ าวจึงได้จั ดกิ จกรรมพั ฒ นานั กศึ ก ษาและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จัดอบรม ศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 19,336.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรดนตรีสากลได้รับการพัฒนา
เชิงเวลา
1. หลักสูตรดนตรีสากลสามารถดาเนินกิจกรรมได้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

86

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. จัดซื้อวัสดุการเรียนการ
สอนและบารุงซ่อมแซม
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าใช้สอย/
ค่าตอบแทน/ค่าวัสดุ 4,696 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,696 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. กิจกรรมเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
1,800 บาท
(ค่าวิทยากร 3 ช.ม. x 600 =
1,800 บาท)
- ค่าใช้สอย/วัสดุ 840 บาท
ค่าใช้สอย (ค่าถ่ายเอกสาร =
840 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,640 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
1,800 บาท
(ค่าวิทยากร 3 ช.ม. x 600 =
1,800 บาท)
- ค่าใช้สอย/วัสดุ 1,800 บาท
(ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ามัน/ทาง
ด่วน/บารุงรถ = 1,800 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

4,696.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
4,696.00

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

2,640.00

2,640.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

4. กิจกรรมนิเทศน.ศ.ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าใช้สอย
3,000 บาท
(ค่าพาหนะในการออกนิเทศน.ศ.
= 3,000)

ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

3,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
3,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

1,200.00

600.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. กิจกรรมสัมนาก่อนและ
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. พัฒนาศักยภาพทางด้าน
ดนตรีสากล
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 กันยายน
2561

ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
3,600 บาท
(ค่าวิทยากร 6 ช.ม. x 600 บ.
= 3,600 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
1,800 บาท
(ค่าวิทยากร 3 ช.ม.= 1,800
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 19,336.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หลักสูตรดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนและบารุง
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรี

2. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4. กิจกรรมนิเทศน.ศ.ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
5. กิจกรรมสัมนาก่อนและหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซื้อวัสดุการเรียน
การสอนและบารุงซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องดนตรี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุการเรียน
การสอนและบารุงซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องดนตรี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

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

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

คน

11.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

11.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

11.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

11.00

0.00

0.00
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กิจกรรมย่อย

6. พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีสากล

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการดาเนิน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ

หน่วยนับ

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)

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

1.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

125

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีไทย รหัสโครงการ 6106000036
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

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายรวมถึ งการที่
บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่
จะต้องใช้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้ เกิดความรู้ทักษะคุณ ธรรมและจริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็น
อุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยัง
กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้
ความชานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจาเป็นต้องมีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งาน
ทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความพร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดหลักสูตรดนตรี
ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จัดอบรม ศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรดนตรีไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุม่ เป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 52,292.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรดนตรีไทยได้รับการพัฒนา
เชิงเวลา
1. หลักสูตรดนตรีไทยสามารถดาเนินกิจกรรมได้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

59

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. การจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเขียนแผนการ
สอน

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 13,192
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,192 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

13,192.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
6,596.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
6,596.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
3600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 3000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3000 บาท

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. ปฐมนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

4. นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 5880
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5880 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. กิจกรรมศึกษาดูงานด้าน
ดนตรีและศิลปะที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. กิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปะวัฒนธรรมระหว่าง
มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. กิจกรรมบริการวิชาการ
สาหรับสถานศึกษา
ระดับประถม-มัธยม ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกล้เคียง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม
2561

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

5,880.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
5,880.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง
4,320 บาท
- ค่าที่พัก 4,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8320 บาท

8,320.00

0.00

8,320.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง
4,800 บาท
- ค่าที่พัก 5,200 บาท

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

8,300.00

0.00

8,300.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
3,600 บาท
- ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ามัน/บารุงรถ
= 4,700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8300 บาท

สถานที่ดาเนินการ
สถานศึกษาระดับประถมมัธยม ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกล้เคียง

รวม 52,292.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หลักสูตรดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ
2. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนแผนการสอน
3. ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
5. กิจกรรมศึกษาดูงานด้านดนตรีและศิลปะ
ที่เกี่ยวข้อง
6. กิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปะวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัย
7. กิจกรรมบริการวิชาการ สาหรับ
สถานศึกษาระดับประถม-มัธยม ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซื้อวัสดุฝึก
ปฏิบัติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุฝึกปฏิบัติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดาเนินกิจกรรม

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

1.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ
ครั้ง

100.00
1.00

0.00
0.00

100.00
0.00

0.00
0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง
ร้อยละ

1.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม
ร้อยละ

0.00
0.00

1.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

100.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดาเนินกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดาเนินกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดาเนินกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดาเนินกิจกรรม

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะทางด้านภาษา(ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
รหัสโครงการ 6106000038
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.26 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
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
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ศูนย์ภาษามีภาระกิจในการให้บริการและส่งเสริมการให้ความรู้ด้านภาษานักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และ
ประชาชนทั่วไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรม สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 56,109.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางด้านภาษาเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. กิจกรรมสามารถดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

200

ร้อยละ

70

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. อบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อสอบ TOEIC
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. อบรมภาษาจีน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. อบรมภาษาญี่ปุ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. จัดซื้อวัสดุสานักงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
มิถุนายน 2561

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 12 ชม.ๆละ 600 บาท
เป็นเงิน 7,200 บาท
ค่าวัสดุ 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,200 บาท

8,200.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 12
ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน
7,200 บาท
ค่าวัสดุ จานวน 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,200 บาท

8,200.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 12
ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน
7,200 บาท
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,200 บาท

8,200.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ เป็นเงิน
31509 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31509 บาท

31,509.00

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

สถานที่ดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวม 56,109.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสุวณี วิจารัตน์ ผู้อานวยการศูนย์ภาษา

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

8,200.00

0.00

0.00

8,200.00

0.00

0.00

0.00

8,200.00

0.00

12,109.00

10,000.00

9,400.00

0.00
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้า
อบรมภาษาจีน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ทางด้านภาษาจีนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้า
อบรมภาษาญี่ปุ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมาก
ขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งใน
การจัดซื้อวัสดุสานักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ศูนย์ภาษามี
วัสดุสาหรับใช้ในการดาเนินงาน

2. อบรมภาษาจีน

3. อบรมภาษาญี่ปุ่น

4. จัดซื้อวัสดุสานักงาน

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)

คน

0.00

0.00

20.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

70.00

0.00

คน

0.00

0.00

20.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

70.00

0.00

คน

0.00

0.00

20.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

70.00

0.00

ครั้ง

1.00

2.00

1.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ รหัสโครงการ 6107000004
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

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดาเนินโครงการจัดทากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิ ตระดับอุดมศึกษา 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) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่ งเน้นการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถทางานได้หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้าน
วิชาการและวุฒิภาวะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่
สาคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการ
ดังเป้าประสงค์ เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน ผู้สอน สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้
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ต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทาโครงการโดยให้ มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นกิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งานนอกสถานที่ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
4. วัตถุประสงค์
พื่อให้นักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนา
ศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จานวน 45 คน
6. วิธีการดาเนินงาน ศึกาาดูงานนอกสถานที่และเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561 ถึง วันที่ 30/06/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 56,700.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์
เชิงคุณภาพ
1. เร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะความรู้ตามศาสตร์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2
2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

45

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ
ร้อยละ

13
87

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. เข้าร่วมการแข่งขันแผน
ธุรกิจ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง
2. ฝึกทักษะภาวะผู้นาและ
การทางานเป็นทีม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2560

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าเช่ารถตู้ 1 วัน
4500 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คน x 240 บาท
รวม 1440 บาท
ค่าวัสดุ 9060 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15000 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเช่ารถบัส 2
วัน จานวน 1 คัน รวม 16000
บาท
ค่าอาหาร 40 คน ๆละ 3 มื้อ ๆ
ละ 100 บาท รวม 12000
ค่าทารูปเล่มรายงาน จานวน 3

แผนการปฏิบตั งิ าน

15,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
7,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
7,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

41,700.00

0.00

0.00

41,700.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

เล่ม ๆ ละ 100 บาท รวม 300
ค่าที่พัก 40 คน ๆ ละ 300 บาท
รวม 12000 บาท
ค่าอาหารว่าง 40 คน ๆ ละ 35
บาท รวม 1400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41700 บาท

รวม 56,700.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ

2. ฝึกทักษะภาวะผู้นาและการทางานเป็น
ทีม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมแข่งขัน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รน้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

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)

คน

0.00

0.00

45.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการ รหัสโครงการ 6107000008
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

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

3. หลักการและเหตุผล
ญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของ
การประกัน 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 ด้า น ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญ 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
เพื่อให้อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อนามาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
6. วิธีการดาเนินงาน ศึกษาดูงาน และอบรมด้านวิชาการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561 ถึง วันที่ 30/06/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 33,070.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3
2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

5

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ

66
34

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง
2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
(จัดการ/บัญชี)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
ภาคตะวันออก
3. อบรมด้านวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม - 30 มิถุนายน
2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ครั้งที่ 1
จานวน 3740 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ครั้งที่ 2 จานวน 3740
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7480 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ จานวน
10400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10400 บาท

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการอบรมด้าน
วิชาการ จานวน 15190 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15190 บาท

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

7,480.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
3,740.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
3,740.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

10,400.00

0.00

0.00

10,400.00

0.00

15,190.00

0.00

7,500.00

7,690.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง

รวม 33,070.00
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่

2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (จัดการ/บัญชี)

3. อบรมด้านวิชาการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนอาจารย์
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนอาจารย์
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
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

0.00

5.00

5.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

5.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

2.00

2.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสโครงการ
6107000010
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

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดาเนินโครงการจัดทากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้ง
เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึง
ผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่ อ
และหางานทาในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษา
ไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทาของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิต
ไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิ ทยาการจัดการ ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว
ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5
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4. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้
พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) กิจกรรมศึกษาดูงาน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จานวน 40 คน
2) กิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนาตลาดออนไลน์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
จานวน 20 คน
3) กิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ จานวน 20 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561 ถึง วันที่ 30/06/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 53,650.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
2. จานวนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนาตลาดออนไลน์
3. จานวนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีทักษะความรู้ตามศาตร์ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาส 2
2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาส 3

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน
คน

40
20
20

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ
ร้อยละ

69
31

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่

ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าที่พัก
จานวน 6 คน ๆละ 2 วัน ๆ ละ
850 บาท เป็นเงิน 10,200 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 6 คนๆ ละ
2 วันๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน
2,880 บาท
3. ค่าเช่ารถ จานวน 1 คั้ง ๆ ละ 3
วันๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน
24,000 บาท
4. ค่าจัดทาเล่มรายงานกิจกรรม
จานวน 2 เล่ม ๆ ละ 85 บาท
เป็นเงิน 170 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37250 บาท

37,250.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2561 - 31
มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
37,250.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
2. กิจกรรมเสริมทักษะการ
พัฒนาตลาดออนไลน์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2561 - 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. กิจกรรมอบรมด้านการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2561 - 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยากร จานวน 1 คน ๆ ละ 12
ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
7,200 บาท
2. ค่าจัดทาเอกสารประกอบการ
อบรม จานวน 20 เล่ม ๆ ละ 40
บาท เป็นเงิน 800 บาท
3. ค่าจัดทาเล่มรายงานกิจกรรม
จานวน 2 เล่ม ๆ ละ 100 บาท
เป็นเงิน 200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8200 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยากร จานวน 1 คน ๆ ละ 12
ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
7,200 บาท
2. ค่าจัดทาเอกสารประกอบการ
อบรม จานวน 20 เล่มๆ ละ 40
บาท เป็นเงิน 800 บาท
3. ค่าจัดทาเล่มรายงานกิจกรรม
จานวน 2 เล่ม ๆ ละ 100 บาท
เป็นเงิน 200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,200 บาท

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

8,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
8,200.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

8,200.00

0.00

0.00

8,200.00

0.00

รวม 53,650.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

2. กิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนาตลาด
ออนไลน์

3. กิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการ
พัฒนากิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนา
ตลาดออนไลน์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีทักษะความรู้
ตามศาตร์ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการ
พัฒนากิจกรรมอบรมด้านการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีทักษะความรู้
ตามศาตร์ไม่น้อยกว่า

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)

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

20.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

20.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ รหัสโครงการ
6107000014
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.24 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทางาน
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
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ พัฒนาหลักสูตรขึ้นในปี
พ.ศ. 2557 และได้รับการรับรองหลักสูตรจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน พ.ศ. 2558 จัดการ
เรีย นการสอนตั้งแต่ในปี การศึกษา 2558 เป็นต้นมา มีนักศึกษาชั้นปี 1-3 ตามเป้ าหมายจานวนการรับนักศึกษาที่
กาหนดไว้ในมคอ.2 ของหลักสูตร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขึ้น
หนึ่งของการประกันคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ที่ ไ ด้ ก าหนดให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขึ้ น ตามโครงการจั ด ท ากรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันในด้านคุณภาพของบัณฑิต
ระดั บ อุ ม ศึ ก ษา ทั้ ง ในด้ า นการศึ ก ษาและการผลิ ต บั ณ ฑิ ต สู่ ก ารเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ของท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาอย่างเป็น รูป ธรรม โดยสาขาวิชาการเป็นผู้ ประกอบการจึงตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒ นา
คุณภาพอาจารย์ซึ่งเป็นกาลังหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณ ธรรมจริย ธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญ ญา 4) ด้านทัก ษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาการเป็น
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ผู้ประกอบการจาเป็นต้องสร้างความพร้อมในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา โดยการนานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปศึกษาความรู้แบบ
บูรณาการจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน และการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการจริงตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒ นานักศึกษาให้ มีทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับการพัฒ นาในศตวรรษที่ 21 เกิดแรงบันดาลใจในเริ่มต้นเป็น
เจ้าของธุรกิจ จนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้จริงภายหลังจบการศึกษาไปแล้ว
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการทางการศึกษาจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนแก่
นักศึกษา
2) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอกให้เกิดขึ้นแก่อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการ
เป็นผู้ประกอบการและนักศึกษา
3) เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงกระบวนการดาเนินงานสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนอันนาไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาภายหลังจบการศึกษา
4) เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือจัดทาธุรกิจจริงในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนจบการศึกษาทางศาสตร์การเป็น
ผู้ประกอบการ
5) เพื่อส่งเสริมการสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นธุรกิจระหว่างเรียนแก่นักศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จานวน 22 คน
2) อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จานวน 5 คน
6. วิธีการดาเนินงาน
1) กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงานของสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และมีบูรณาการกับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) นาเสนอโครงการแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
3) ทาหนังสือขอศึกษาดูงานไปที่สถานประกอบการที่ประสานงานเอาไว้เบื้องต้น
4) แนบหนังสือตอบรับจากสถานประกอบการ (ทาคู่ขนาน 3-4)
5) ขออนุญาตผู้ปกครองให้นักศึกษาไปราชการกับสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
6) ไปราชการตามที่กาหนด โดยให้นักศึกษาเก็บข้อมูลการศึกษาดูงาน เพื่อนาเสนอข้อมูลในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
7) ทาแบบประเมิน
8) เจ้าหน้าที่ประจาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการทารายงานการเดินทาง
9) สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม
10) รายงานสรุปเสนอคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/03/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 31,530.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละวามพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาทีมีทักษะความรู้ตามศาสตร์เพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกขิงกิจกรรมไตรมาสที่ 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายของกิจกรรม ไตรมาสที่ 2

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

22

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ
ร้อยละ

28
72

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่

ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าเช่ารถ 1
คัน 2 วัน ๆ ละ 8,000 บาท เป็น
เงิน 16,000 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คน ๆ ละ 2 วัน
ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 2,400
บาท
3. ค่าที่พักจานวน 5 คน ๆ ละ
800 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
4. ค่าจัดทารูปเล่มรายงาน
กิจกรรม จานวน 2 เล่ม ๆ ละ
100 บาท เป็นเงิน 200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,600 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าจ้างทาป้าย
ประชาสัมพันธ์งาน 1 ครั้ง ๆ ละ 4
ป้าย ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน
2,000 บาท
2. ค่าจัดทาแผ่นประชาสัมพันธ์
200 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นงิน
3,000 บาท
3. ค่าจัดเล่มรายงานโครงการ
จานวน 2 เล่ม ๆ ละ 100 บาท
เป็นเงิน 200 บาท
4. ค่าวัสดุ จานวน 1 ครั้ง 3,730
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,930 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2561 - 31
มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง

2. กิจกรรมตลาดนัดกลางมอ
(ตลาดนัดเฉพาะกิจโดย
นักศึกษา)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

22,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
22,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

8,930.00

8,930.00

0.00

0.00

0.00

รวม 31,530.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

2. กิจกรรมตลาดนัดกลางมอ (ตลาดนัด
เฉพาะกิจโดยนักศึกษา)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละดของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

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)

คน

0.00

22.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

22.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
อาจารย์และนักศึกษาอาจมีภารกิจที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ในระยะเวลาที่กาหนด

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
1.วางแผนงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนิน
กิจกรรม
2.ประสานการขอเข้าศึกษาดูงานไว้ลว่ งหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ออกไปศึกษาดูงาน
3.จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและแจ้งล่วงหน้าแก่อาจารย์และ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ยืดหยุ่นช่วงระยะเวลาให้สามารถ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี รหัสโครงการ 6107000019
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 ในขณะเดียวกัน จานวนผู้ประกอบวิชาชีพ
บั ญ ชี ช าวไทย ก าลั งเผชิ ญ การแข่ งขั น ในตลาดแรงงานซึ่ งมี แ นวโน้ ม รุน แรงมากขึ้ น เนื่ องมาจากข้ อ ตกลงเรื่อ งการ
เคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีดังกล่าว และความต้องการผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีทักษะสูง ตามปริมาณการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาบัญชีเพื่อการเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ ให้มี
ความสามารถที่สูงขึ้น
2) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรู้ในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหม่และสอดคล้องกับสภาพการ
แข่งขันในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
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5. กลุ่มเป้าหมาย
จานวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยนานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและจัดอบรม
เพิ่มเติมตามศาสตร์วิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 76,710.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพ (FAP OPEN HOUSE)
3. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเด็กบัญชีรู้รักสามัคคี
4. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการส่งงบการเงินด้วยระบบ e-Filing
5. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ “การบัญชีขั้นพื้นฐาน”
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีทักษะความรู้ตามศาสตร์ ไม่น้อย
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน
คน
คน
คน

36
36
70
36
57

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ร้อยละ
ร้อยละ

59
41

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดู
งานนักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี

ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
240x6x3=4320
2. ค่าเช่ารถ 2250x4x3=27000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31320 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค.2560 -31 ธ.ค.
2560
สถานที่ดาเนินการ
ภาคใต้
2. กิจกรรมที่ 2 โครงการเปิด
บ้านสภาวิชาชีพ (FAP OPEN
HOUSE)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ก.ค.61 - 30ก.ย.61
สถานที่ดาเนินการ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
3. กิจกรรมที่ 3 เด็กบัญชีรู้รัก
สามัคคี
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ก.ค.2561 - 30 ก.ย.
2561
สถานที่ดาเนินการ

แผนการปฏิบตั งิ าน

31,320.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
31,320.00

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

ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
240x6x1=1440
2. ค่าเสื่อมรถบัส 1500
3. ค่าน้ามัน
2000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4940 บาท

4,940.00

0.00

0.00

0.00

4,940.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร
600x12x2=14400
2. ค่าอาหารกลางวัน
100x70=7000
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
70x70=7900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26300 บาท

26,300.00

0.00

0.00

0.00

26,300.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. กิจกรรมที่ 4 การอบรม
การส่งงบการเงินด้วยระบบ
e-Filing
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค.2560 - 31 ธ.ค.
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. กิจกรรมที่ 5 การเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่
“การบัญชีขั้นพื้นฐาน”

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร
อบรม 1200x3=3600
2. ค่าวัสดุ 1550
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5150 บาท

5,150.00

5,150.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร
600x15=9000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9000 บาท

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค.2560 - 31 ธ.ค.
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 76,710.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการบัญชี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี
2. กิจกรรมที่ 2 โครงการเปิดบ้านสภา
วิชาชีพ (FAP OPEN HOUSE)

3. กิจกรรมที่ 3 เด็กบัญชีรู้รักสามัคคี

4. กิจกรรมที่ 4 การอบรมการส่งงบการเงิน
ด้วยระบบ e-Filing

5. กิจกรรมที่ 5 การเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ “การบัญชีขั้นพื้นฐาน”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อย

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)

คน

36.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

36.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

0.00

0.00

0.00

70.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

36.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

57.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด รหัสโครงการ 6107000023
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

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้ มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการพัฒนา
ไปอี กขั้ น หนึ่ งของการประกัน คุ ณ ภาพ ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาจึ งได้ ดาเนิ น โครงการจั ด ท ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียนปี 2558 ผลกระทบจากการเปิด
อาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย
ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์มีงานทาของแรงงานไทย เกิดปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิช า
การตลาดตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่
มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ต้อ
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดย
ผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4 จานวน 40 คน
6. วิธีการดาเนินงาน การจัดอบรม บรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/03/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 23,530.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาส 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาส 2

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

40

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ

42
58

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรม "ความรู้เกี่ยวกับ
Computer Graphic"
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560-31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ความรู้เกี่ยวกับ
Microsoft Excel
ระยะเวลาดาเนินการ
1ต.ค.2560-31ธ.ค.2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. อบรมความรู้ทางการ
ตลาด
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ม.ค.2561 - 31 มี.ค.
2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 600x6 = 3,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

3,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
3,600.00

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

ตอบแทน
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยาการกร 600x6=3600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยาการกร 600x3=1800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1800 บาท

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. ศึกษาดูงานสาขาวิชา
การตลาด
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2561 – 31
มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง
5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 31
มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าบารุงรักษา
รถบัส 1500
2. ค่าน้ามัน 8000
3. ค่าเบี้ยงเลี้ยง 240x2=480
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9980 บาท

9,980.00

0.00

9,980.00

0.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าบารุงรักษา
รถ 500x4=2000
2. ค่าน้ามัน 300x4=1200
3. ค่าเบี้ยงเลี้ยง 120x4=480
4. ค่าาวัสดุ 870

4,550.00

2,710.00

1,840.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4550 บาท

รวม 23,530.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาตลาด คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรม "ความรู้เกี่ยวกับ Computer
Graphic"
2. ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel

3. อบรมความรู้ทางการตลาด

4. ศึกษาดูงานสาขาวิชาการตลาด

5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่ไป
ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนครั้งที่ไป
ประชาสัมพันธ์

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)

คน

15.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

20.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

40.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

2.00

2.00

0.00

0.00

ครั้ง

2.00

2.00

0.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล รหัส
โครงการ 6107000026
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, (S3.9) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวนั้น มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ทั ก ษะความสามารถที่ เชี ย วชาญทั้ งทางด้ านวิ ช าการและทั ก ษะการปฏิ บั ติ ก าร โดยมุ่ งหวั งว่าเมื่ อ นั กศึ ก ษาส าเร็จ
การศึกษาไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ
ขององค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้นักศึกษาควรจะมีความรู้และมีทักษะที่ดีในด้านการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อเข้าสู่องค์กรวิชาชีพ ประกอบกับปั จจุบันการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นให้มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายและให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดให้มีการเรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวจึง
เป็ น อีกหนึ่ งวิธีการที่จะทาให้ นั กศึกษาสามารถเรียนรู้ทักษะในการประกอบวิชาชีพได้ด้วยตนเอง ในปัจจุบันสถาน
ประกอบการต่างๆ ที่ประกาศรับสมัครงานก็มักจะรับบุคคลที่มีป ระสบการณ์การทางานมาแล้วทั้งนั้น ดังนั้นผู้ที่จะได้รับ
การคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านวิชาการและวุฒิภาวะ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
และเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่สาคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
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ไป สาขาวิชาการท่องเที่ยวจึงได้จัดทาโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะส่งผลให้คุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการท่องเที่ยวสูงขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาจากการฝึกปฏิบัติจริง
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4 จานวน 40 คน
6. วิธีการดาเนินงาน การจัดอบรม บรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 31,530.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการตามไตรมาสที่ 1

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

40

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. พัฒนามัคคุเทศก์มืออาชีพ

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยากร 42x600=25200
2. ค่าอาหาร 60x100=6000
3. ค่าวัสดุ 330
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31530 บาท

31,530.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
2560

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
31,530.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 31,530.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ

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. พัฒนามัคคุเทศก์มืออาชีพ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาการท่องเที่ยวที่เข้ารับการ
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

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)

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัสโครงการ 6107000031
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
ตามพระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้ มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการพัฒนา
ไปอี กขั้ น หนึ่ งของการประกัน คุ ณ ภาพ ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาจึ งได้ ดาเนิ น โครงการจั ด ท ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุ ณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒ นาคุณภาพที่สูงขึ้น ผลกระทบจากการเปิดอาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและ
แรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์มีงานทา
ของแรงงานไทย เกิดปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตระหนักถึง
ความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้า นทักษะทางปัญญา 4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเข้าแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถทางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
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ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่สาคัญของสาขาวิชาการเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วย
ให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลา
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผ่านไปปัจ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งทางตรง
และทางอ้อมโดยผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
3) เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีคุณสมบัติพร้อมสาหรับการเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4 จานวน 70 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 32,940.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

70

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ

71
29

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. ฝึกปฏิบัติในรายวิชา
สัมมนาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.ค่าจ้างทาป้าย
500 บาท
2.ค่าวัสดุ 500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ
1,200 = 7,200 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 70 คนๆละ

ระยะเวลาดาเนินการ
01 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนมัธยมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2. อบรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นนัก HR มือ
อาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

1,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
1,000.00

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

22,440.00

22,440.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

01 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560

1 มื้อๆบะ 100 = 7,000 บาท
3. ค่าอาหารว่าง 70 คนๆละ 2
มื้อๆละ 35 = 4,900 บาท
4. ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการ
อบรม 70 ชุดๆละ 40 = 2,800
บาท
5. ค่าวัสดุ 540 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,440 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าจ้างเหมา
รถบัส 9,000 บาท
2. ค่าจ้างทาป้าย 500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. ศึกษาดูงานด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
ระยะเวลาดาเนินการ
01 มกราคม 2561 - 31
มีนาคม 2561

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

0.00

9,500.00

0.00

0.00

9,500.00

สถานที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร

รวม 32,940.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ฝึกปฏิบัติในรายวิชาสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

2. อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนัก
HR มืออาชีพ

3. ศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

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)

คน

11.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

70.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

50.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ รหัสโครงการ 6107000034
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

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

3. หลักการและเหตุผล
หลักประกันคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันการศึกษามีการพัฒ นาคุณภาพ
บัณฑิตให้สูงขึ้นเพื่อรองรับตลาดอาเซียน ผลกระทบจากการเปิดอาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาให้ประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์มีงานทาของแรงงานไทย เกิด
ปั ญ หาการถูกแย่ งงานของบั ณ ฑิตไทยในอนาคต สาขาวิช าธุรกิจระหว่างประเทศตระหนักถึงความส าคัญ ดังกล่ าว
ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถ
ทางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลั กที่ส าคั ญของสาขาวิชา การ
เรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการ ฉะนั้นการเรียนการสอน
ควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่างๆ ในด้านผู้เรียน
ผู้สอน สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่างๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศจึง
จัดทาโครงการให้ มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้ กับนักศึกษาทั้งทางตรงและ
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ทางอ้อม เช่น กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น อันจะส่งผลโดยตรงให้คุ ณภาพบัณฑิตของสาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศสูงขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมโดยผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ
2) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 3 จานวน 45 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/03/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 16,650.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

45

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ

87
13

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. อบรมการปฏิบัติตัวในรั้ว
มหาวิทยาลัยและการประกัน
คุณภาพสาหรับนักศึกษา

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าอาหารว่าง
10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 = 300
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยากร 3 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ
600 = 10,800 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆละ
1 มื้อๆละ 50 = 2,000 บาท
3. ค่าอาหารว่าง 40 คนๆละ 1
มื้อๆละ 25 = 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,800 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
01 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. อบรมเชิงปฏิบัติการภาวะ
ผู้นาและการทางานเป็นทีม
ระยะเวลาดาเนินการ
01 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
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

13,800.00

13,800.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
01 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนมัธยมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกล้เคียง
4. อบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
01 มกราคม 2561 - 31
มีนาคม 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 450
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ
600 = 1,800 บาท
2. ค่าอาหารว่าง 15 คนๆละ 1
มื้อๆละ 20 = 300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100 บาท

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

450.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
450.00

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

2,100.00

0.00

2,100.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 16,650.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมการปฏิบัติตัวในรั้วมหาวิทยาลัย
และการประกันคุณภาพสาหรับนักศึกษา

2. อบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นาและการ
ทางานเป็นทีม

3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

4. อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่
สาขาไปประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
จานวนนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

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

15.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

3.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

30.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

15.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการนาเสนอผลงานและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รหัสโครงการ
6107000036
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
มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสาคัญที่จะพัฒนาคุณลักษณะด้านการคิดให้เกิดกับนักศึกษาทุกระดับชั้ น จึงได้
จัดกิจกรรมเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะและกระบวนการคิด มีคุณภาพตามเกณฑ์ ด้านคุณภาพนักศึกษา เกี่ยวกับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง แก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบและมีวิสัยทัศน์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล
2) เพื่อให้นักศึกษามีมีทักษะกระบวนการในระดับดีขึ้นไป
3) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล
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5. กลุ่มเป้าหมาย
จานวนนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 จานวน 20 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2561 ถึง วันที่ 30/06/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 5,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

20

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
นาเสนอผลงานและการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ระยะเวลาดาเนินการ
01 เมษายน 2561 - 30
มิถุนายน 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ
600 = 3,600 บาท
2. ค่าอาหารว่าง 20 คนๆละ 2
มื้อๆละ 35 = 1,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

5,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
5,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 5,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการนาเสนอผลงาน
และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

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)

คน

0.00

0.00

20.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รหัสโครงการ 6107000049
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

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดาเนินโครงการจัดทากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุ ณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อ
เป็นแรงกระตุ้น ให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ. 2015 มีการชี้ถึง
ผลกระทบการเปิดเสรี ตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษา
ต่อและหางานทาในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษา
ไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทาของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิต
ไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสาคัญดั งกล่าว ประกอบกับนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
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4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นั กศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา
และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จานวน 227 คน
2) จานวนโรงเรียน 4 โรงเรียน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/06/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 123,300.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. 1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2. จานวนโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. กิจกรรมอบรมโปรแกรมสาเร็จรูปในงานโลจิสติกส์การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์การสร้างโอกาส
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. กิจกรรมอบรม “ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์”(นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่ 1)การสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เชิงเวลา
1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กิจกรรมดาเนินการเป็นไปตามแผนที่
กาหนดตามไตรมาส
2. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กิจกรรมดาเนินการเป็นไปตามแผนที่
กาหนดตามไตรมาส
3. กิจกรรมอบรมโปรแกรมสาเร็จรูปในงานโลจิสติกส์กิจกรรมดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดตามไตรมาส
4. กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์กิจกรรมดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดตามไตรมาส
5. กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์กิจกรรมดาเนินการ
เป็นไปตามแผนที่กาหนดตามไตรมาส
6. กิจกรรมอบรม “ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์” (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1)กิจกรรมดาเนินการ
เป็นไปตามแผนที่กาหนดตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
โรงเรียน

227
4

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

ร้อยละ

15

ร้อยละ

37

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

18
17
10

ร้อยละ

3
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11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่
2

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย =
17,630
- ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสาร =
13,400
1 คันๆละ 1 วันๆละ 13,400
- ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสาร =
2,250
1 คันๆละ 1 วันๆละ 2,250
- ค่าเบี้ยเลี้ยง = 480
2 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท
- ค่าจ้างจัดทาเอกสารการศึกษาดู
งาน = 1,000
1 ครั้งๆ ละ 50 เล่มๆละ 20
- ค่าจ้างทาป้ายไวนิล = 300
1 ครั้ง 1 ผืนๆ ละ 300
- ค่าจ้างจัดทารูปเล่มเอกสาร
โครงการ = 200
1 ครั้ง 2 เล่มๆละ 100 บาท
ค่าวัสดุ = 855
- ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 855
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,485 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย =
44,350
- ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสาร =
26,800
1 คันๆละ 2 วันๆละ 13,400
- ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสาร =
9,000
2 คันๆละ 2 วันๆละ 2,250
- ค่าเบี้ยเลี้ยง = 2,400
5 คนๆละ 2 วันๆละ 240
- ค่าที่พัก = 4,250
5 คนๆละ 1 วันๆละ 850
- ค่าจ้างจัดทาเอกสารการศึกษา
= 1,400
ดูงาน
1 ครั้งๆละ 70 เล่มๆละ 20
- ค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิล = 300
1 ครั้ง 1 ผืนๆ ละ 300
- ค่าจ้างจัดทารูปเล่มเอกสาร
โครงการ = 200
1 ครั้ง 2 เล่มๆละ 100 บาท
ค่าวัสดุ = 855
- ค่าวัสดุ
1 ครั้ง 855
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,205 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน =
18,000
- ค่าตอบแทนวิทยากร = 18,000
1 คนๆละ 30 ชม.ๆละ 600
ค่าใช้สอย = 1,950
- ค่าจ้างจัดทาเอกสาร
ประกอบการอบรม = 1,750
1 ครั้งๆละ 50 คน เล่มๆละ 35
- ค่าจ้างจัดทารูปเล่มรายงาน
โครงการ = 200
1 ครั้งๆละ 2 เล่มๆละ 100
ค่าวัสดุ = 2,000

ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2561 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง

2. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่
3
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2561 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภาคตะวันออก

3. กิจกรรมอบรมโปรแกรม
สาเร็จรูปในงานโลจิสติกส์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่
31 ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

18,485.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
18,485.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

45,205.00

0.00

0.00

45,205.00

0.00

21,950.00

21,950.00

0.00

0.00

0.00
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4. กิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษสาหรับโลจิ
สติกส์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่
31 ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

5. กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และ
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง

6. กิจกรรมอบรม “ความรู้
เกี่ยวกับโลจิสติกส์”
(นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
- ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 2,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,950 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน =
18,000
- ค่าตอบแทนวิทยากร = 18,000
1 คนๆละ 30 ชม.ๆละ 600
ค่าใช้สอย = 1,950
- ค่าจ้างจัดทาเอกสาประกอบการ
อบรม = 1,750
1 ครั้งๆละ 50 คน เล่มๆละ 35
- ค่าจ้างจัดทารูปเล่มรายงาน
โครงการ = 200
1 ครั้งๆละ 2 เล่มๆละ 100
ค่าวัสดุ = 1,500
- ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 1,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,450 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ครั้งที่ 1 ไตรมาส
2
ค่าใช้สอย = 12,700
- ค่าบารุงรักษารถ (รถตู้) = 500
1 คันๆละ 1 วันๆละ 500 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (รถตู้) = 800
1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 800 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง = 1,200
5 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท
- ค่าจ้างทาป้ายไวนิล = 600
1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 600 บาท
- ค่าจ้างทาแก้ว = 4,600
1 ครั้ง 4,600 บาท
- ค่าจ้างทาถุงผ้า = 5,000
1 ครั้ง 5,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,700 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน =
1,800
- ค่าตอบแทนวิทยากร = 1,800
1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600
ค่าใช้สอย = 1,710
- ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการ
อบรม = 1,710
1 ครั้งๆ ละ 57 เล่มๆ ละ 30
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,510 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

21,450.00

21,450.00

0.00

0.00

0.00

12,700.00

0.00

12,700.00

0.00

0.00

3,510.00

0.00

3,510.00

0.00

0.00

รวม 123,300.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

แผนการปฏิบตั งิ าน
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2

2. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3

3. กิจกรรมอบรมโปรแกรมสาเร็จรูปในงานโลจิสติกส์

4. กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์

5. กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และ
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

6. กิจกรรมอบรม “ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์”(นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
โรงเรียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

หน่วย
นับ

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

0.00

50.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

70.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

50.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

50.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

4.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

57.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ รหัสโครงการ 6107000050
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
ยุ ทธศาสตร์ หรือ กลยุ ท ธ์ หมายถึ งการวางแผนงานสู่ การปฏิ บั ติเพื่ อ บรรลุ เป้ าหมาย ภายใต้ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม หรื อการวิเคราะห์ เชิ งกลยุทธ์ SWOT Analysis กล่ าวคือการวิเคราะห์ จุดอ่อ น จุดแข็ ง
โอกาส และภาวะคุกคาม (อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาที่ต้องการทั้งนี้เพื่อประกอบการวางแผนการในการใช้วิธีการ
และทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีก าร
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของคณะในปี 2560 โดยได้กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติ
งาน รวมทั้งจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นเป้าหมายและแนวทางในการดาเนินงานของคณะฯ อย่างไรก็ตามแผน
ยุท ธศาสตร์ที่ มีอยู่ นั้ น ยั งขาดความชัดเจนในบางประเด็น อั น เนื่องมาจากข้อชี้แนะจากผลการประเมินการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี 2559 นอกจากนั้ น ยั ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุง เพื่ อ ให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ และกรอบแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมกับการเป็นส่วน
หนึ่งของประชาคมอาเซียนด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเล็งเห็นความสาคัญของการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการประเมินผลงานในปีที่ผ่านมา
ละตั้งเป้าหมายสาหรับปีต่อไป
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของคณะให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
3) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
4) เพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดาเนินงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 83,600.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
เชิงคุณภาพ
1. แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

1

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี

ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
จานวน 55 คน x 2 วัน x 240 =
26,400
2. ค่าที่พัก จานวน 55 คน x 850
บาท = 46750
3. ค่าบารุงรถบัส 1 คัน = 1,500
บาท
4. ค่าบารุงรถตู้ 1 คัน = 500
บาท
5. ค่าน้ามันรถบัส 1 คัน = 6,000
บาท
6. ค่าน้ามันรถตู้ 1 = 2,450 บาท

83,600.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,600 บาท

รวม 83,600.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
83,600.00

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

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผน
ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมี
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

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)

ครัง้

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ รหัส
โครงการ 6107000056
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.27 โครงการยกระดับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
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 : (S3.3) จานวนหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น, (S3.4) ผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
งานจัดการเรียนการอสนอและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป็นงานสนับสนุนนโยบายที่มุ่งสู่การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาทุ ก ระบบ สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA ของคณะวิ ท ยาการจั ด การ ซึ่ งประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมในการ
ดาเนินการที่สอดคล้องกับพันธกิจ และนโยบาย ทั้งในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภารกิจในด้านการให้การศึกษาหรือการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้สอนและผู้บริหาร สามารถจัดการเรียน
การสอน การบริหารงานต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอน แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ตลอดจนตามคารับรองปฏิบัติราชการประจาปีของคณะ เพื่อให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจดังกล่าว คณะวิทยาการ
จัดการจาเป็นที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของงานประกันคุณภาพ โดยมีสานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานในการกากับดูแล ให้สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี
2) เพื่อให้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ทั้ง สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA มีผลการ
ดาเนินงานและผลการประเมินที่สูงขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดาเนินงาน ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 92,400.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. จานวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
4. กิจกรรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
5. ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
6. ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
7. การดาเนินงานการจัดการความรู้
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสาเร็จของการเข้าร่วมประชุม
2. ระดับความสาเร็จของคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
3. ระดับความสาเร็จของคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
4. ระดับความสาเร็จของการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2
3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3
4. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
หลักสูตร
ครั้ง
ครั้ง

3
3
2
1
11
1
7

ร้อยละ
คะแนน
คะแนน
ร้อยละ

85
4
4
85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

8
12
47
33

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าอาหารว่าง
จานวน 20 คน x 3 มื้อ x 35
บาท = 2100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2100 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน
2,100.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
700.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
700.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
700.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าอาหารว่าง
จานวน 60 คน x 3 มื้อ x 35
บาท = 6,300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,300 บาท

6,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
2,100.00

ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าอาหารว่าง
จานวน 20 คน x 4 มื้อ x 35
บาท = 2,800
2. ค่าอาหาร จานวน 20 คน x 2
มื้อ x 100 บาท = 4,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,800 บาท

6,800.00

0.00

0.00

6,800.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าวัสดุ
จานวน 11 สาขา x 2,000 บาท
= 22,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท

22,000.00

0.00

0.00

22,000.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าอาหารว่าง
จานวน 60 คน x 2 มื้อ x 35
บาท = 4,200 บาท
1. ค่าอาหาร จานวน 60 คน x 1
มื้อ x 100 บาท = 6,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,200 บาท

10,200.00

0.00

0.00

0.00

10,200.00

20,400.00

0.00

0.00

0.00

20,400.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561

ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าอาหารว่าง
จานวน 60 คน x 4 มื้อ x 35
บาท = 8,400 บาท
2. ค่าอาหาร จานวน 60 คน x 2
มื้อ x 100 บาท = 12,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. กิจกรรมที่ 7 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะ
วิทยาการจัดการ

ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าอาหารว่าง
จานวน 60 คน x 4 มื้อ x 35

12,600.00

4,200.00

8,400.00

0.00

0.00

2. กิจกรรมที่ 2 ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
2,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
2,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
สนับสนุนงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. กิจกรรมที่ 5 ตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. กิจกรรมที่ 6 ตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ

178
รหัส 12
หลัก
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ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 31
มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. กิจกรรมที่ 8 การจัดเวที
และแสดงผลงานการจัดการ
ความรู้คณะวิทยาการจัดการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

0.00

0.00

12,000.00

0.00

บาท = 12,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,600 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน x 3
ชม. x 600 บาท = 5,400 บาท
2. ค่าอาหารว่าง จานวน 65 คน x
35 บาท = 2,275 บาท
3. ค่าจ้างทาป้าย จานวน 10 ผืน
x 150 บาท = 1,500 บาท
4. ค่าจ้างทาเล่มคู่มือ จานวน 60
เล่ม x 30 บาท = 1,800 บาท
5. ค่าวัสดุ 1,025 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท

12,000.00

รวม 92,400.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร
4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร
5. กิจกรรมที่ 5 ตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

6. กิจกรรมที่ 6 ตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่
ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสาเร็จของการเข้าร่วมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสาเร็จของการเข้าร่วมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสาเร็จของการเข้าร่วมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
สนับสนุนงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสาเร็จของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ

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

0.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

0.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

2.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ครั้ง

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
1.00

0.00
0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00
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7. กิจกรรมที่ 7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะ
วิทยาการจัดการ

8. กิจกรรมที่ 8 การจัดเวทีและแสดง
ผลงานการจัดการความรู้คณะวิทยาการ
จัดการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความสาเร็จของประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดาเนินงาน
การจัดการความรู้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสาเร็จของการเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดาเนินงาน
การจัดการความรู้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสาเร็จของการเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้

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)

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

ครั้ง

2.00

4.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัสโครงการ 6107000057
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
หลักประกันคุณภาพของบัณฑิตระดั บอุดมศึกษา เป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันการศึกษามีการพัฒ นาคุณภาพ
บัณฑิตให้สูงขึ้นเพื่อรองรับตลาดอาเซียน ผลกระทบจากการเปิดอาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาให้ประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์มีงานทาของแรงงานไทย เกิด
ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบ
กับนโยบายในการพัฒ นาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทั กษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถทางานได้
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่สาคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วย
ให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการ ฉะนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทที่ เปลี่ ย นแปลงไป เมื่ อ เวลาผ่ า นไปปั จ จั ย ต่ างๆ ในด้ า นผู้ เรีย น ผู้ ส อน สั งคม สภาพแวดล้ อ ม
เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่างๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึงจัดทาโครงการให้มีกิจกรรมต่างๆ
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เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น กิจ กรรมการอบรม ศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สูงขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ 2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
5. กลุ่มเป้าหมาย
จานวนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จานวน 29 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 13,650.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1 จานวนนักศึกษาสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2จานวนนักศึกษาสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านเศรษฐศาสตร์
เชิงคุณภาพ
1. การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เชิงเวลา
1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1กิจกรรมดาเนินการเป็นไปตาม
แผนที่กาหนดตามไตรมาส
2. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2 กิจกรรมดาเนินการเป็นไปตาม
แผนที่กาหนดตามไตรมาส
3. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านเศรษฐศาสตร์กิจกรรมดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

29

คน

29

คน

5

ร้อยละ

85

ร้อยละ

38

ร้อยละ

36

ร้อยละ

25

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่
31 ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง
2. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย =
5,220
- ค่าจ้างเหมารถ = 4,500
2 คันๆละ 1 วันๆละ 2,250
- ค่าเบี้ยเลี้ยง = 720
3 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,220 บาท

5,220.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
5,220.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย =
4,980
- ค่าจ้างเหมารถ = 4,500
2 คันๆละ 1 วันๆละ 2,250

4,980.00

4,980.00

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

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่
31 ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง
3. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ด้านเศรษฐศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่
31 ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
ภาคกลาง

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

3,450.00

0.00

0.00

0.00

- ค่าเบี้ยเลี้ยง = 480
2 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,980 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย =
3,450
- ค่าบารุงรักษารถ = 1,000
2 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง = 1,490
2 ครั้ง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง = 960
2 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,450 บาท

3,450.00

รวม 13,650.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่
1

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

2. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่
2

3. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้าน
เศรษฐศาสตร์

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)

คน

29.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสร้างโอกาส
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

29.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสร้างโอกาส
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสร้างโอกาส
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

5.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ รหัสโครงการ 6107000059
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 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 : (S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ, (S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก, (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการ มีเป้าหมายพัฒนานักวิจัยสู่นักวิจัยเชี่ยวชาญที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย สามารถผลิต
งานวิจัย และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม กลยุทธ์หนึ่งที่จะนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย คือการสร้างเสริม
องค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย พัฒนาโจทย์ วิจัยในลักษณะบูรณาการ และ พัฒ นาการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ตรงตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่แหล่งทุนกาหนด นามาสู่ การได้รับจัดสรรทุนวิจัยที่
มีประสิทธิผล สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนหลักเห็นควรจัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : การพัฒ นาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิง
หลักการเพื่อขอรับ ทุน วิจัย เพื่อมุ่งเน้นให้ นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการเขียน
ข้อเสนอแบบบูรณาการ ให้ตรงตามยุทธศาสตร์และ หลักเกณฑ์ของแหล่งสนับสนุนทุ นวิจัยแต่ละประเภท รวมทั้งได้มี
โอกาส แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ การ ท างานวิจัย ด้ านการเขีย นข้อ เสนอโครงการวิจัยระหว่างนั ก วิจัยที่ มี
ประสบการณ์ เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ของคณะวิทยาการจัดการ ให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัยต่อไป

184
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการ สามารถเขียน ข้อเสนอ
โครงการวิจัยแบบบูรณาการได้ตรงตามยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
2) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการระหว่าง นักวิจัยกับแหล่ง
สนับสนุนทุนวิจัยนาไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อคณะ และมหาวิทยาลัย
3) เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัยต่อไป
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดาเนินงาน อบรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 71,550.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้ารับการอบรมการเขียนงานวิจัย
2. จานวนผู้เข้ารับการอบรมการเขียนบทความวิจัย
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2
3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน

30
30

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

48
40
12

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. อบรมการเขียนงานวิจัย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
2. อบรมการเขียนบทความ
วิจัย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
3. กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัย
สาขาวิชา
ระยะเวลาดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยากร จานวน 1 คน x 3 x
600 บาท = 1800
2. ค่าอาหารว่าง จานวน 30 คน x
35 = 1050
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,850 บาท

2,850.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
2,850.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
จานวน 1 คน x 6 x 600 = 3600
บาท
2. ค่าอาหารว่าง จานวน 30 คน x
2 x 35 = 2100 บาท
3. ค่าอาหาร จานวน 30 คน x
100 = 3000 บาท

8,700.00

0.00

0.00

8,700.00

0.00

60,000.00

31,200.00

28,800.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8700 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าถ่าย
เอกสาร จานวน 6,500 แผ่น x
0.40 บาท x 12 สาขา = 31200

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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หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1 ตุลาคม 2560 - 31
มีนาคม 2561

2. ค่าจ้างพิมพ์ จานวน 160 แผ่น
x 15 บาท x 12 สาขา = 28800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

รวม 71,550.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมการเขียนงานวิจัย

2. อบรมการเขียนบทความวิจัย

3. กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัยสาขาวิชา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนงานวิจัย
ของสาขาวิชาที่ได้รับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของอาจารย์ประจาสาขาวิชา

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

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

1.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ รหัสโครงการ 6107000063
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
คณะวิทยาการจั ดการ มีห น้ าที่ในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิช าการ งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ และของมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันคณะยังขาดแคลนครุภัณฑ์ในการสนับสนุนปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ ดังนั้นเพื่อให้คณะมีศักยภาพเพียงพอ
ในการในการปฏิบัติงานต่างๆ จึงมีความจาเป็นต้องจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรและคณาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
2) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
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6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 4,062,100.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
2. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทัวร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
3. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ Minimart สาขาวิชาการตลาด
4. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการบัญชี
5. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
6. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการโรงแรม สาขาวิชาท่องเที่ยว
7. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ Dummy สาขาวิชาการตลาด
8. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
9. จัดซื้อชุดครุภัณ์ประกอบห้องปฏิบัติการนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
11. จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสาหรับห้องเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่ใช้ครุภัณฑ์
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการสาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศ 1 ชุด =
265400

ระยะเวลาดาเนินการ
01 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการ
บริษัททัวร์ สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว
ระยะเวลาดาเนินการ
01 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

265,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
265,400.00

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

404,900.00

404,900.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 265400 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบ
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ราคา 265400
จานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน
265,400.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
265,400.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการบริษัท
ทัวร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1
ชุด = 404900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 404900 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบ
ห้องปฏิบัติการบริษัททัวร์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ราคา
404900 จานวน 1 ชุด รวมเป็น
เงิน 404,900.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
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ชือ่ กิจกรรมย่อย
3. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการ
Minimart สาขาวิชา
การตลาด
ระยะเวลาดาเนินการ
01 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

4. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาการบัญชี
ระยะเวลาดาเนินการ
01 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ระยะเวลาดาเนินการ
01 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

6. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการ
โรงแรม สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว
ระยะเวลาดาเนินการ
01 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

7. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการ
Dummy สาขาวิชา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
404,900.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการ
Minimart สาขาวิชาการตลาด 1
ชุด = 31400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31400 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบ
ห้องปฏิบัติการ Minimart
สาขาวิชาการตลาด ราคา 31400
จานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน
31,400.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
31,400.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการสาขาวิชา
การบัญชี 1 ชุด = 480800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480800 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบ
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการบัญชี
ราคา 480800 จานวน 1 ชุด
รวมเป็นเงิน 480,800.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
480,800.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 ชุด =
410000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 410000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบ
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ราคา
410000 จานวน 1 ชุด รวมเป็น
เงิน 410,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
410,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการโรงแรม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1 ชุด =
203100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 203100 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบ
ห้องปฏิบัติการโรงแรม สาขาวิชา
การท่องเที่ยว ราคา 203100
จานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน
203,100.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
203,100.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการ

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

31,400.00

31,400.00

0.00

0.00

0.00

480,800.00

480,800.00

0.00

0.00

0.00

410,000.00

410,000.00

0.00

0.00

0.00

203,100.00

203,100.00

0.00

0.00

0.00

101,100.00

101,100.00

0.00

0.00

0.00
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การตลาด
ระยะเวลาดาเนินการ
01 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

8. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ระยะเวลาดาเนินการ
01 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

9. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการ
นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระยะเวลาดาเนินการ
01 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

10. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
ระยะเวลาดาเนินการ
01 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

11. จัดซื้อชุดเครื่องขยาย
เสียงสาหรับห้องเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
01 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

353,400.00

353,400.00

0.00

0.00

0.00

119,900.00

119,900.00

0.00

0.00

0.00

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

0.00

0.00

92,100.00

92,100.00

0.00

0.00

0.00

Dummy สาขาวิชาการตลาด 1
ชุด = 101100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101100 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบ
ห้องปฏิบัติการ Dummy
สาขาวิชาการตลาด ราคา
101100 จานวน 1 ชุด รวมเป็น
เงิน 101,100.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
101,100.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1
ชุด = 353400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 353400 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบ
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ราคา
353400 จานวน 1 ชุด รวมเป็น
เงิน 353,400.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
353,400.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
ชุด = 119900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119900 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบ
ห้องปฏิบัติการนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ราคา
119900 จานวน 1 ชุด รวมเป็น
เงิน 119,900.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
119,900.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุดครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด = 1600000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1600000
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ราคา 1600000 จานวน 1 ชุด
รวมเป็นเงิน 1,600,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
1,600,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดซื้อชุดเครื่อง
ขยายเสียงสาหรับห้องเรียน 10
ชุดๆละ 9210 = 92100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92100 บาท
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สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

รายการครุภัณฑ์
1. ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสาหรับ
ห้องเรียน ราคา 9210 จานวน
10 ชุด รวมเป็นเงิน 92,100.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
92,100.00 บาท

รวม 4,062,100.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อชุด
ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของอาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อชุด
ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
บริษัททัวร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของอาจารย์และนักศึกาษา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อชุด
ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
Minimart สาขาวิชาการตลาด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อชุด
ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาการบัญชี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อชุด
ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละคามพึง
พอใจของอาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อชุด
ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
โรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของอาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อชุด
ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
Dummy สาขาวิชาการตลาด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของอาจารย์และนักศึกษา

2. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
บริษัททัวร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

3. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
Minimart สาขาวิชาการตลาด

4. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาการบัญชี

5. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

6. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
โรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว

7. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
Dummy สาขาวิชาการตลาด

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

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00
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8. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

9. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

11. จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสาหรับ
ห้องเรียน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
สาขาวิชาการตลาด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อชุด
ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของอาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อชุด
ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของอาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อชุด
ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของอาจารย์และนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อชุดเครื่อง
ขยายเสียงสาหรับห้องเรียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของอาจารย์และนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ

หน่วยนับ

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

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ รหัสโครงการ 6114000021
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

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

3. หลักการและเหตุผล
ด้านกิจการนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึ กษาส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา แบ่งออกได้
เป็นสองส่วน คือ การจัดบริการแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาเนินการโดยฝ่ายกิจก าร
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม จึงตระหนัก ใน
หน้าที่ที่จะส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมแก่นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สร้างจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
ให้เห็นความสาคัญของตนเองและผู้อื่น มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นาที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการให้ความรู้
ทางวิชาการที่ถูกต้องเหมาะสม ย่ อมมีส่วนช่วยเหลือสั งคมในทางที่ถูกที่ควรเป็นอย่างดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ ได้เล็งเห็นความสาคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ เพื่อให้
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นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนาทางด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับคุณลั กษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และนาไปสู่การเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา TQF
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมด้านวิชาการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/07/2561 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 6,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาทีเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

1

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. กิจกรรมอบรมคณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าจ้างทาเอกสาร
จานวน 200 ชุด ๆ ละ 15 บาท
รวม 3000

3,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

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)
3,000.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

2. กิจกรรม Englisn Camp

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ จานวน 1
ครั้ง 3000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3000 บาท

3,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

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)
3,000.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 6,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมอบรมคณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์
2. กิจกรรม Englisn Camp

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษา

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

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการก้าวแรกสู่อุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 รหัสโครงการ 6114000022
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
ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้การดาเนินกิจกรรมการรับนักศึกษาใหม่
เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเห็นสมควรให้มีการดาเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในเชิงรุก ซึ่ง
เป็นรูปแบบหนึ่งที่จะทาให้เกิดการสร้างเครือข่ายต่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา และอาจทาให้จานวน
นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้นต่อไป
4. วัตถุประสงค์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการก้าวแรกสู่
อุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาต่างๆ ทั้งภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี เกิดความสนใจต่อมหาวิทยาลัย ทาให้คณะวิทยาการจัดการเป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างความน่าเชื่อถือต่อชุมชนและบุคคลทั่วไป เปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูล ซักถาม
1) เพื่อเปิดโอกาสในนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ทราบข้อมูล และซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
ในคณะวิทยาการจัดการ
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2) เพื่อขยายขอบเขตในการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะวิทยาการจัดการ กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา
3) เพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2560
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง
6. วิธีการดาเนินงาน แนะแนวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 36,670.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนโรงเรียนมัธยมที่ออกประชาสัมพันธ์
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาการจัดการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

โรงเรียน

10

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. กิจกรรมก้าวแรกสู่
อุดมศึกษากับคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 5

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าจ้างทาเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ จานวน 1 ครั้ง ๆ
ละ 5000 บาท
ค่าจ้างทาสมุดโน๊ต จานวน 760
เล่ม ๆ ละ 20 บาท รวม 15200
บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 3 คน ๆ ละ
10 วัน ๆ ละ 120 บาท รวม
3600
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 1 คัน ๆ ละ 10
ครั้ง ๆ ละ 600 บาท รวม 6000
ค่าบารุงรักษารถ จานวน 1 คัน ๆ
ละ 10 ครั้ง ๆ ละ 500 บาท รวม
5000
ค่าวัสดุ จานวน 1 ครั้ง ๆ ละ
1870 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36670 บาท

36,670.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกล้เคียง

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
36,670.00

รวม 36,670.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

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. กิจกรรมก้าวแรกสู่อุดมศึกษากับคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งใน
การออกประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ
ประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาการ
จัดการ

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

10.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ รหัสโครงการ 6108000005
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.47 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (ด้านวิทย์)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกฝนและเพิ่มทักษะในการใช้
เครื่องมือ จึงจาเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของคณะ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการเรียนรู้จากการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย
2) เพื่อให้การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) เพื่อให้มีเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิจัยเพิ่มขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 800 คน
2) อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 100 คน
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6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 26,836,300.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของจานวนรายการครุภัณฑ์ที่ดาเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของจานวนครุภัณฑ์ที่ดาเนินการทันเวลาที่กาหนด
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. ตู้ปลอดเชื้อ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : 1.
เป็นตู้ปลอด
เชื้อที่ใช้ในงานด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
โรคพืช หรือจุลชีววิทยา
2. โครงสร้างทาจาก GLAVANIZED
STEEL พ่นสี EPOXY
3. พื้นที่ปฏิบัติงานทาจาก STAINLESS
STEEL โต๊ะตั้งเครื่องสูง 77 cm. ด้านหน้า
เป็นกระจกใส ชนิด เปิด-ปิด แบบบานพับ
ป้องกันแสง UV ได้
4. แผ่นกรอง HEPA FILTER มี
ประสิทธิภาพในการกรอง อนุภาคขนาด
0.3 ไมครอนได้ไม่น้อยกว่า 99.99%
5. Per Filter เป็นแผ่นกรองผลิตจากใย
สังเคราะห์สาหรับกรองฝุ่นละอองขั้นต้น
สามารถทาความสะอาดได้ (สาหรับงาน
อันตรายแนะนาให้เปลี่ยนชิ้นใหม่)
6. พัดลม (BLOWER) เป็นแบบ
Centrifugal Blower สาหรับอัดอากาศ
จากแผ่นกรองลงสู่พื้นที่ปฏิบัติงาน มี
ระดับเสียงต่าไม่เกิน 65dB (A) ติดหลอด
UV LAMP ขนาด15 วัตต์ ฆ่าเชื้อบริเวณ
พื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมด้วย Timer 0-3
ชั่วโมง ติดหลอดให้แสงสว่างขนาด 18
วัตต์ สาหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน ติดชุดนับ
ชั่วโมงการทางาน (HOUR METER)
เพื่อให้ทราบเวลาทาความสะอาดหรือ
เปลี่ยน Per Filter ชิ้นใหม่
7. มีปลั๊กสาหรับเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้
กับไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 50Hz
8. มี fuse สาหรับป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,600 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ตู้ปลอดเชื้อ ราคา 38600 จานวน 1
เครื่อง รวมเป็นเงิน 38,600.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 38,600.00 บาท

จานวนเงิน
38,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
38,600.00

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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รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
2. ชุดทดลองระบบ
ควบคุม
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
3. เครื่องทาน้ากลั่น
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 940000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดทดลองระบบควบคุม ราคา
470000 จานวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน
940,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 940,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : 1. เป็นเครื่องกลั่นน้ามี
ความสามารถในการกลั่นไม่น้อยกว่า 8
ลิตรต่อชั่วโมง
2. คุณภาพของน้าที่กลั่นได้ มีค่าการนา
ไฟฟ้าประมาณไม่เกิน 2.3 ไมโคร-ซีเมนต์
ต่อ เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 20°C

940,000.00

940,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

200,000.00

200,000.00

57,000.00

6,000.00

จานวนเงิน

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)
0.00

0.00

0.00

0.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

3. มีระบบตัดการทางานของเครื่อง เมื่อมี
การทางานผิดปกติ
4. ตัวเครื่องมีระบบ ในการตรวจสิ่ง
ปนเปื้อน โดยจะทาการตัดการทางานใน
กรณีที่มีระดับสิ่งปนเปื้อนสูงของน้าใน
ส่วนการทาระเหย โดยมีสัญญาณเตือน
5. เป็นเครื่องมือที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน
โดยโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตตามมาตรฐาน ISO
9001
6. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี โดย
บริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายจาก
บริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อเป็นหลักประกัน
ว่า บริษัทสามารถให้บริการหลังการขาย
พร้อมอะไหล่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200000 บาท

4. เครื่องชั่งทศนิยม 3
ตาแหน่ง
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
5. เครื่องวัดความอ่อน
ตัวด้านหน้า
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องทาน้ากลั่น ราคา 200000
จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
200,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 200,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตาแหน่ง ราคา
57000 จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
57,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 57,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
เป็นเครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า ที่
สามารถวัดความอ่อนตัวของคนได้ตาม
มาตรฐาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า ราคา
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

6. เครื่องปิดผนึกด้วย
ความร้อน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
3000 จานวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน
6,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 6,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
1. สามารถปิดผนึก polyethylene และ
polypropylene ได้อย่างง่ายดาย
2. ตัวเครื่องมีน้าหนัก 5 กิโลกรัม พกพา
สะดวก ง่ายต่อการเคลื่อนที่
3. ตัวเครื่องมีขนาด 440x85x175
มิลลิเมตร (WxDxH)

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

6,500.00

6,500.00

0.00

0.00

0.00

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

8,500.00

8,500.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6500 บาท

7. เครื่องวัดความเค็ม
ชนิดปากกากันน้า
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อน ราคา
6500 จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
6,500.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 6,500.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเครื่องวัดค่าความเค็มโดยใช้
หลักการวัดค่าแบบ 2 electrode
bipolar AC
2. หัววัดค่า (Sensor) ที่สามารถทางานได้
ดี แม้จะใช้ตัวอย่างในปริมาณน้อย
3. มีระบบเซนเซอร์แบบ Titanium
coated with Platinum black
4. สามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะเซนเซอร์ได้
เมื่อเซนเซอร์หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ
5. มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ที่สามารถ
แสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ
6. มีระบบการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
(Automatic Temperature
Compensation; ATC)
7. สามารถเลือกหน่วยในการวัดค่าได้ทั้ง
% หรือ ppt
8. สามารถเลือกระบบอ้างอิงของการวัด
ความเค็มได้ 2 แบบ
9. มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto
Power-Off)
10. เป็นเครื่องมือที่ผลิตจากบริษัทที่ได้รับ
มาตรฐาน CE, ISO 9001: 2008, ISO
14001 และ OHSAS 18001
11. บริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ควรมีการ
รับประกันคุณภาพของตัวเครื่องอย่างน้อย
1 ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16000 บาท

8. ชุดส้อมเสียง
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องวัดความเค็มชนิดปากกากันน้า
ราคา 8000 จานวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน
16,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 16,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
1. ส้อมเสียงเหล็กผสมคาร์บอนชุบ
โครเมียม พื้นที่หน้าตัด 6.5x16 มม.
2. ระยะห่างของแขนส้อมเสียง 17 มม.
3. ส้อมเสียงอันแรก ตรงกลางส้อมเสียง มี
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หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วงแหวนโลหะไว้สาหรับปรับความถี่เสียง
4. ส้อมเสียงอันที่ 2 สร้างความถี่แน่นอน
เท่ากับ 440 Hz.

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

90,000.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8500 บาท

9. ตู้แช่แข็งแบบตู้นอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายการครุภัณฑ์
1. ชุดส้อมเสียง ราคา 1700 จานวน 5
อัน รวมเป็นเงิน 8,500.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 8,500.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
- ด้านบนเป็นบานกระจกโค้งอย่างดี
- มีคอมเพสเชอร์ในตัว
- มีปุ่มควบคุมอุณหภูมิในตัว
- สามารถตั้งอุณหภูมิได้ ถึง -20 องศาเซส
เซียส
- มีการบริการขนส่งและติดตั้ง
- มีการรับประกันสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18000 บาท

10. ชุดฝึกปฏิบัติการ
ทางสถิติและควบคุม
คุณภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
11. เครื่องปิดฝา
กระป๋อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายการครุภัณฑ์
1. ตู้แช่แข็งแบบตู้นอน ราคา 18000
จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 18,000.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 18,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดฝึกปฏิบัติการทางสถิติและควบคุม
คุณภาพ ราคา 90000 จานวน 1 ชุด รวม
เป็นเงิน 90,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 90,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเครื่องปิดฝากระป๋องแบบใช้มือโยก
ทางานด้วยระบบลูกรีด 2 ชุด
ประกอบด้วย First Roller จานวน 1 ลูก
, Second Roller จานวน 1 ลูก และ
Chuck จานวน 1 ชิ้น
2. สามารถปิดฝากระป๋องแบบ Double
Seam ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
กระป๋องตั้งแต่ เบอร์ 200 - 401
สามารถปิดฝากระป๋องแบบฝาดึง ( easy
open ) ได้
3. ชุดหัวปิดฝาและลูกรีด สามารถถอด
เปลี่ยนอะไหล่ให้เหมาะกับกระป๋องต่าง
ขนาดได้
4. สามารถปิดฝากระป๋องขนาดความสูง
ตั้งแต่ 2 - 6 นิ้วได้
5. สามารถปรับเปลี่ยนขนาดความสูงของ
กระป๋องที่ตัวเครื่องได้
6. แผ่นเพลทที่ใช้รองก้นกระป๋องทาด้วยส
แตนเลส และมีการเซาะร่องสาหรับ
กระป๋องขนาดต่างๆ ใช้ได้กับกระป๋อง
เบอร์ 200 ถึง 401
7.
ความเร็วในการปิดฝา
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หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

175,000.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)

กระป๋อง ไม่น้อยกว่า 10 กระป๋องต่อนาที
8. ตัวเครื่องทาด้วยเหล็กพ่นสี หรือ ชุบ
เงาป้องกันสนิม (option)
9. มีชุด Starter สาหรับมอเตอร์
ประกอบด้วยแมคเนติคโอเวอร์โหลด
ควบคุมการปิดเปิดและมีระบบความ
ปลอดภัยในการใช้งาน
11. มีชุดเครื่องมือในการปรับเปลี่ยน
ขนาดปิดฝากระป๋อง จานวน 1 ชุด
14. มีคู่มือแนะนาการใช้งานและ
บารุงรักษาเครื่อง ฉบับภาษาไทย จานวน
1 ชุด
15 เป็นเครื่องมือที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน
โดยโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตตามมาตรฐาน ISO
9001
16.รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี โดย
บริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายจาก
บริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อเป็นหลักประกัน
ว่า
บริษัทสามารถให้บริการหลังการขาย
พร้อมอะไหล่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท

12. เครื่องเก็บตัวอย่าง
อากาศสาหรับอัตราการ
ไหลสูง
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องปิดฝากระป๋อง ราคา 150000
จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
150,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 150,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศสาหรับอัตรา
การไหลสูง
สามารถปรับอัตราการไหลของอากาศ ได้
ตั้งแต่ 4 ถึง 12 ลิตร ต่อนาที
มีปุ่มการใช้งาน เพื่อใช้ในการควบคุมการ
ทางานและปรับตั้งการไหลของอากาศได้
จอแสดงผลเป็นตัวเลข
มีสัญลักษณ์เตือนเมื่อระบบทางาน
ผิดปกติ (FAULT)
มีอุปกรณ์ประกอบสาหรับใช้ร่วมงานกับ
เครื่องเป็นอุปกรณ์สาหรับเก็บก๊าซใน
อากาศ , ไอระเหย และอนุภาค โดยใช้
ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศที่มีอัตราการไหล
สูง
มีสเกลบอกระดับของตัวอย่างที่เก็บทุกๆ
5 มล.
ขนาดของทางท่อ inlet 7 มม.
เครื่องมือรับประกันคุณภาพสินค้าอย่าง
น้อย 1 ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศสาหรับอัตรา
การไหลสูง ราคา 175000 จานวน 1
เครื่อง รวมเป็นเงิน 175,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 175,000.00
บาท

175,000.00

0.00
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หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

13. ชุดปฏิบัติการสร้าง
ต้นแบบงาน
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับ
นวัตกรรมอุตสาหกรรม
4.0

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
สามารถทางานในระบบ
- Auto Scan สาหรับชิ้นส่วนที่มีขนาด
เล็กกว่า 20*20*20cm
- Manual Scan รอบชิ้นงานที่มีขนาด
ใหญ่ถึง 70*70*70cm
- Color Scan สามารถสแกนพร้อม
Texture (ได้ทั้งไฟล์ 3มิติ และ ไฟล์รูป
Jpeg)
- ความละเอียดในการ Scan : อยู่ที่
0.1mm (ระดับสูง)
ลักษณะเด่น
1. มีสองหัวฉีด ฐานทาความร้อนกระจก
Tempered Glass
2. โครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็ก แข็งแรง
ทนทาน
3. สามารถปรับระดับหัวฉีดได้ง่าย
4. มีระบบ Auto Sleep เมื่อพิมพ์ชิ้นงาน
เสร็จ
5. LCD ขนาดใหญ่ แสดงสถานะการพิมพ์
ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
6. ปุ่มบังคับ 9 ทิศทาง

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

200,000.00

200,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

900,000.00

900,000.00

9,400.00

12,400.00

จานวนเงิน

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)
0.00

0.00

0.00

0.00

9,400.00

0.00

0.00

0.00

12,400.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200000 บาท

14. ชุดทดลอง
โปรแกรมควบคุมแบบ
ตรรกะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
15. ชุดทดลอง
สนามไฟฟ้า
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

16. กล่องควบคุม
อุณหภูมิสาหรับหลอด

รายการครุภัณฑ์
1. ชุดปฏิบัติการสร้างต้นแบบงาน
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับนวัตกรรม
อุตสาหกรรม 4.0 ราคา 200000 จานวน
1 ชุด รวมเป็นเงิน 200,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 200,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดทดลองโปรแกรมควบคุมแบบ
ตรรกะ ราคา 300000 จานวน 3 ชุด รวม
เป็นเงิน 900,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 900,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
1.
ฐานพลาสติกสี่เหลี่ยมมีจาน
วงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม.
2.
ฐานพร้อมกับลวดโลหะ
สาหรับต่อขั้วไฟฟ้าโวลต์สูงสร้าง
สนามไฟฟ้า
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,400 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดทดลองสนามไฟฟ้า ราคา 940
จานวน 10 ชุด รวมเป็นเงิน 9,400.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 9,400.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
ทดลองขนาดเล็ก
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)

1. เป็นกล่องสาหรับเก็บและเคลื่อนย้าย
ตัวอย่างแบบเย็นด้วยเทคโนโลยีการเก็บ
อุณหภูมิที่ช่วยลดการเกิดการปนเปื้อน
จากการทาความเย็นด้วยน้าแข็ง
2. มีแร็ค (IsoRack) สาหรับบรรจุหลอด
ทดลองขนาด 1.5/2.0 มิลลิลิตรได้จานวน
24 หลอด
3. แร็คบรรจุหลอดทดลองสามารถวาง
ซ้อน, นึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave), และปั่น
เหวี่ยงด้วยหัวปั่นสาหรับ MTP ได้
4. มีถาดความคุมอุณหภูมิ (IsoPack) ที่
สามารถรักษาอุณหภูมิที่ 0 องศาเซลเซียส
ได้สูงสุด 6 ชั่วโมง
5. มีถาดความคุมอุณหภูมิ (IsoPack) ที่
สามารถรักษาอุณหภูมิที่ -21 องศา
เซลเซียส ได้สูงสุด 3 ชั่วโมง
6. อุปกรณ์ประกอบ ถาดควบคุมอุณหภูมิ
สาหรับหลอด, เพลท, และ strip PCR ที่
0 องศาสเซลเซียส
จานวน 1 ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,400 บาท

17. เครื่องเก็บตัวอย่าง
น้า
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายการครุภัณฑ์
1. กล่องควบคุมอุณหภูมิสาหรับหลอด
ทดลองขนาดเล็ก ราคา 12400 จานวน 1
ชุด รวมเป็นเงิน 12,400.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 12,400.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
1. สามารถเก็บตัวอย่างน้าในระดับลึกต่าง
ๆ ที่ต้องการ
2. ตัวเครื่องควรทาด้วยอาคีลิค (Acrylic)
ชนิดใสอย่างดี มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 10 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 20
ซม. และมีความจุประมาณ 1 ลิตร
3. โครงสร้างต่าง ๆ และแกนทาด้วยวัสดุ
ปลอดสนิมชนิด STAINLESS STEEL
4. บริเวณด้านล่างของเครื่องควรมีก๊อก
สาหรับเปิด-ปิด เพื่อถ่ายเทตัวอย่างน้า
และมีขา 3 ขา เพื่อป้องกันการกระแทก
ของก๊อกเปิด-ปิด
5. มีลูกตุ้มถ่วง MESSENGER สาหรับ
ปล่อยไปตามสายเชือก เพื่อไปกด
กระเดื่อง ให้เครื่องทางาน
6. เชือกชนิด KULARON สีขาวอย่างนิ่ม
ความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร จานวน 1
เส้น และกล่องบรรจุเครื่องเก็บตัวอย่างน้า
จานวน 1 กล่อง
7. บริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ควรมีการ
รับประกันคุณภาพของตัวเครื่องอย่างน้อย
1 ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท

18. ตู้แช่โชว์เค้ก

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องเก็บตัวอย่างน้า ราคา 35000
จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 35,000.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 35,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

256,800.00

256,800.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)

1. ตู้แช่โชว์เค้ก ประกอบไปด้วย
- ตัวตู้ทาจากกระจกใสอย่างดี ขนาดไม่
น้อยกว่า 70 เซนติเมตร
- มีปุ่มปรับอุณหภูมิของตู้แช่
- สามารถแช่เค้กและขนมอื่นๆ ได้
- สามารถเปิดปิดไฟในตู้แช่ได้
- มีบริการขนส่งและติดตั้ง
- มีการรับประกันสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท

19. เครื่องกลั่นน้า
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายการครุภัณฑ์
1. ตู้แช่โชว์เค้ก ราคา 45000 จานวน 1 ตู้
รวมเป็นเงิน 45,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 45,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
1. สาหรับกลั่นน้าบริสุทธิ์ แบบการกลั่น
ครั้งเดียว
2. ปริมาณการกลั่นน้า 2 ลิตร/ชั่วโมง
3. ฮีตเตอร์ทาจาก Stainless Steel
4. น้ากลั่นที่ได้ มีค่าการนาไฟฟ้า
ประมาณ 2.5 us/cm.
5. กาลังไฟฟ้า 2,500 วัตต์
6. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

20. เครื่องเก็บตัวอย่าง
อากาศทางชีวภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องกลั่นน้า ราคา 50000 จานวน 1
เครื่อง รวมเป็นเงิน 50,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 50,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เพื่อ
วิเคราะห์หาปริมาณเชื้อแบคทีเรีย โดย
วิธีการดูดอากาศผ่านจานเพาะเชื้อภายใน
ตัวเครื่อง
2. สามารถใช้งานกับจานเพาะเชื้อ ขนาด
90 มม.
3. หัวเก็บตัวอย่างทาจาก Anodised
Aluminium ที่สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้
(Autoclave)
4. สามารถเลือกรูปแบบการทางาน ได้
เป็นแบบธรรมดา (Manual), การเก็บเป็น
ลาดับ (Sequential) และตั้งเวลาการเก็บ
(Programmed Sampling) พร้อมระบบ
หน่วงเวลาการเริ่มเก็บตัวอย่าง (Delay
Start)
5. แสดงผลผ่านหน้าจอ LED
6. ตัวเครื่องทาจาก Polyurethane
น้าหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
7. สามารถปรับปริมาตรอากาศได้ในช่วง
1 ถึง 1000 ลิตร โดยมีความละเอียดใน
การปรับตั้งครั้งละ 1 ลิตร
8. สามารถปรับอัตราการดูดอากาศได้
ในช่วง 30-120 ลิตรต่อนาที โดยแบ่งเป็น
5 ช่วง คือ 30-60-90-100-120 ลิตรต่อ
นาที
9. สามารถควบคุมการทางาน (เปิด-ปิด)
ผ่านรีโมตคอนโทรลชนิด Infrared
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

990,000.00

990,000.00

0.00

0.00

0.00

14,000.00

14,000.00

0.00

0.00

0.00

29,800.00

29,800.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)

10. สามารถเก็บบันทึกข้อมูลการเก็บ
ตัวอย่าง ได้ถึง 99 ชุด และสามารถถ่าย
โอนข้อมูลการเก็บตัวอย่างเข้าสู่
คอมพิวเตอร์
ได้ ผ่านสาย USB (อุปกรณ์เสริม)
11. สามารถเก็บตัวอย่างได้ทั้งแนวนอน
และแนวตั้งได้
12. ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดประจุ
ไฟใหม่ภายในเครื่องชนิด NiMH สามารถ
ใช้งานได้นาน 4 ชม. พร้อมอุปกรณ์
ประจุไฟ
13. มีระบบเตือนผ่านหน้าจอแสดงผลเมื่อ
แบตเตอรี่ต่า และมีปุ่ม LED แสดง
สถานะการทางานของเครื่อง (เปิด-ปิด)
14. รับประกันคุณภาพสินค้าอย่างน้อย 1
ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 256,800 บาท

21. ชุดฝึกไฮดรอลิก
และไฮดรอลิกไฟฟ้าใน
งานอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
22. ชุดฝึก
ห้องปฏิบัติการระบบฝัง
ตัวอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศทางชีวภาพ
ราคา 256800 จานวน 1 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 256,800.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 256,800.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดฝึกไฮดรอลิกและไฮดรอลิกไฟฟ้าใน
งานอุตสาหกรรม ราคา 400000 จานวน
1 ชุด รวมเป็นเงิน 400,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 400,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายการครุภัณฑ์
1. ชุดฝึกห้องปฏิบัติการระบบฝังตัว
อุตสาหกรรม ราคา 990000 จานวน 1
ชุด รวมเป็นเงิน 990,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 990,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
1. ชุดทดลองมีลักษณะเป็นขดลวดวงกลม
ยึดอยู่บนฐานไม้. มีสวิตซ์ 2 ทางสาหรับ
เปลี่ยนทิศทางของกระแสไฟฟ้า สังเกต
การเกิดสนามแม่เหล็กจากผงตะไบเหล็ก
2. ใช้ไฟฟ้า 5-8 V.AC
3. เข็มทิศ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท

24. เครื่องแยกสาร

รายการครุภัณฑ์
1. ชุดทดลองสนามแม่เหล็ก ราคา 1400
จานวน 10 ชุด รวมเป็นเงิน 14,000.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 14,000.00 บาท
ครุภัณฑ์

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
23. ชุดทดลอง
สนามแม่เหล็ก
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
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พันธุกรรมแนวนอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

35,000.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)

รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเครื่องแยกสารพันธุกรรมในเจ
ลตามแนวนอนด้วยกระแสไฟฟ้า
2. รองรับการทางานร่วมกับถาดบรรจุเจล
ขนาดหน้ากว้าง 15 เซนติเมตร ขนาด
ความยาวตั้งแต่ 10 จนถึง 25 เซนติเมตร
3. เส้นลวดอิเลคโทรดในอ่างบรรจุ
บัฟเฟอร์เป็นโลหะ Platinum ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร ความยาว
29.5 เซนติเมตร โดยเป็นชนิดที่สามารถ
ถอดแยกออกจากตัวเครื่องเพื่อเปลี่ยนได้
ง่าย
4. มีอ่างบรรจุบัฟเฟอร์เป็นชนิด Molded
clear plastic โดยมีสีใสทั้งตัวเพื่อง่ายต่อ
การสังเกตภายในพร้อมมีฝาปิดแบบ
safety lid ชนิด molded clear plastic
และสารต่อเชื่อมไฟฟ้าเข้าเครื่องจ่าย
ไฟฟ้า
5. ใช้บัฟเฟอร์ในการทางาน 1 ลิตร
6. สามารถเตรียมเจลจากภายนอกอ่าง
บรรจุบัฟเฟอร์โดยไม่ต้องใช้เทปกาวเข้า
ช่วย
7. มีอุปกรณืในการเตรียมเจลภายนอก
อ่างบรรจุบัฟเฟอร์แบบตั้งโต๊ะ โดยเป็น
ชนิดมีตัวปรับตั้งระนาบ (Leveling feet)
และสามารถปรับขนาดแนวกันเจลให้
เหมาะสมกับความยาวของถาดบรรจุเจล
ได้
8. สามารถรองรับการทางานร่วมกับ
Precast Ready Agarose gels ได้
9. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง
9.1 ถาดบรรจุขนาด 15x25
เซนติเมตร โดยเป็นชนิดที่แสง UV ส่อง
ผ่านได้ และมีแถบวัดระยะเรื่องแสงอยู่
บริเวณด้านข้างเพื่อช่วยในการวัดระยะ
จานวน 1 ชิ้น
9.2 หวีซีก (Comb) แบบ
15 ฟัน และแบบ 20 ฟัน หนา 1.5
มิลลิเมตร จานวนอย่างละ 1 อัน
10. ทนการใช้งานร่วมกับกระแสไฟฟ้า
สูงสุด 200 โวลล์
11. เป็นผลิตภัณฑ์ของ Bio-Rad ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
12. รับประกัน 1 ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,800 บาท

25. ถุงลากแพลงก์ตอน
พืชและแพลงก์ตอนสัตว์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องแยกสารพันธุกรรมแนวนอน
ราคา 29800 จานวน 1 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 29,800.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 29,800.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นถุงสาหรับลากแพลงก์ตอนในแหล่ง
น้าทั่วไป ทั้งแหล่งน้าจืดและแหล่งน้า
ทะเล โดยสามารถเก็บตัวอย่างได้ทั้ง
แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
2. ตัวถุงมีลักษณะเป็นรูปกรวย ผลิตด้วย
ผ้าไนล่อนอย่างดี ขนาดความถี่ของผ้าไม่
น้อยกว่า 20 ไมครอน ขึ้นไป และมีความ

35,000.00

0.00
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หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

76,000.00

76,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)

ยาวของถุงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร
3. บริเวณปากถุงควรทาด้วยสแตนเลสหุ้ม
ด้วยผ้า และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
4. บริเวณขอบถุงทาด้วยเนื้อผ้าอย่างดีไม่
ฉีกขาดง่าย
5. ส่วนปลายของถุงซึ่งเป็นที่เก็บตัวอย่าง
แพลงก์ตอนควรทาด้วยอะคลิลิคใส พร้อม
มีวาว์ลสาหรับเปิด-ปิด เพื่อความสะดวก
ในการถ่ายตัวอย่างแพลงก์ตอนออกจาก
ถุง
6. มีระบบข้อต่อพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้
เชือกหมุนเป็นเกรียว
7. เชือกควรเป็นชนิด Polyester ที่มี
ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
8. ควรมีถุงผ้าสาหรับบรรจุชุดถุงลาก
แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท

26. เครื่องปั่นผสม
อาหาร
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายการครุภัณฑ์
1. ถุงลากแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอน
สัตว์ ราคา 35000 จานวน 1 ถุง รวมเป็น
เงิน 35,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 35,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
1. เครื่องปั่นผสมอาหาร ประกอบไปด้วย
- โถปั่นพลาสติกหรือแก้วอย่างดี
- มีด้ามคนให้อาหารผสมเข้ากัน
- มีปุ่มปรับระดับความแรงของเครื่อง
- สามารถปั่นอาหารที่มีการใส่น้าแข็งได้
อย่างละเอียด
- มีการรับประกันสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

27. เครื่องวัดกาลังหลัง
และขา แบบตัวเลข
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
28. ตู้เก็บสารเคมี
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องปั่นผสมอาหาร ราคา 15000
จานวน 4 เครื่อง รวมเป็นเงิน 60,000.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 60,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
เป็นเครื่องวัดกาลังหลังและขา ที่สามารถ
อ่านค่าเป็นตัวเลขได้ และได้มาตรฐาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องวัดกาลังหลังและขา แบบตัวเลข
ราคา 38000 จานวน 2 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 76,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 76,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นตู้เก็บสารเคมีดูดไอกรดแบบไร้ท่อ
ซึ่งสามารถปกป้องผู้ใช้งานจากไอสาร
ระเหยที่เป็นอันตราย
2. มีชุดกรองไอสารเคมี ที่มีประสิทธิภาพ
ในการดูดซับสารระเหยประเภทกรด
รวมถึงสามารถดูดซับสารระเหยประเภท
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หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00

0.00

27,900.00

27,900.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)

สารอินทรีย์ได้
3. แผ่นกรองไอสารเคมีสามารถถอด
เปลี่ยนได้ง่ายโดยผู้ใช้งาน
4. โครงสร้างโดยรอบของตู้ ผลิตจาก
เหล็กกล้าเคลือบสารที่ทนต่อสารเคมี มี
ประตูบานเลื่อนด้านหน้า
5. ขนาดภายนอกตู้ (กว้าง x ลึก x สูง)
ไม่เกิน 830 x 410 x 720 มิลลิเมตร
6. สามารถบรรจุขวดขนาด 1 ลิตรได้ไม่
น้อยกว่า 48 ขวด
7. เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรปหรืออเมริกา
8. เป็นเครื่องมือที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน
โดยโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตตามมาตรฐาน ISO
9001
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี โดย
บริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายจาก
บริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อเป็นหลักประกัน
ว่า
บริษัทสามารถให้บริการหลังการขาย
พร้อมอะไหล่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

29. ชุดฝึกไฮดรอลิกระ
ดับพื้นฐานใช้อุปกรณ์ไฮ
ดรอลิกแบบโปร่งใส
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
30. เครื่องฉายภาพ 3
มิติ (Visualizer) พร้อม
Wired (LAN) and
Wireless Network
Support
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายการครุภัณฑ์
1. ตู้เก็บสารเคมี ราคา 200000 จานวน
1 ตู้ รวมเป็นเงิน 200,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 200,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 560,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดฝึกไฮดรอลิกระดับพื้นฐานใช้
อุปกรณ์ไฮดรอลิกแบบโปร่งใส ราคา
560000 จานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน
560,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 560,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะ
รุ่น Vertex D-4105S
รายละเอียด: รุ่น Vertex D-4105S
อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพ 1/2" CMOS
จานวนรวมของพิกเซล 5,000,000
ระบบการซูมภาพแบบ 180X(9X
Optical,20X Digital)
Wired (LAN) and Wireless Network
Support
ราคากลางอ้างอิง เนื่องจาก
คุณลักษณะเฉพาะที่กาหนด ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.
2559
ผู้ประกอบการ 2 ราย ดังนี้
4.1 บริษัท P.S. Smart Technology
Co., Ltd.
4.2 บริษัท โปรเจคเตอร์ เอาท์เล็ต จากัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,900 บาท
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31. เครื่องทาน้าบริสุทธิ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
32. กล้องดิจิตอล
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

33. ชุดครุภัณฑ์ตู้ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer)
พร้อม Wired (LAN) and Wireless
Network Support ราคา 27900
จานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 27,900.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 27,900.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องทาน้าบริสุทธิ์ ราคา 800000
จานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 800,000.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 800,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะ
กล้องดิจิตอล Fuji-XA3
รายละเอียด: Sensor APS-C ความ
ละเอียด 24.3 megapixel
Eye AF โหมดโฟกัสดวงตา ทาให้
ถ่ายภาพบุคคลได้ดีขึ้น
จอสัมผัสขนาด 3 นิ้วที่สามารถพับขึ้นได้
180องศา
มี wifi ในตัวที่สามารถสั่งงานผ่าน
smartphone
มีโหมด film simulation 11 แบบ
10 advance filter
Battery สามารถถ่ายภาพได้ 410 รูป
สามารถชาร์จไฟได้ผ่านช่อง
ราคากลางอ้างอิง เนื่องจาก
คุณลักษณะเฉพาะที่กาหนด ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.
2559
ผู้ประกอบการ 2 ราย ดังนี้
4.1 ร้านบานาน่าไอที
4.2 ร้านแอดไวซ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. กล้องดิจิตอล ราคา 24000 จานวน 1
ตัว รวมเป็นเงิน 24,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 24,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ประกอบด้วย
- ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จานวน 2
ชุดๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000
บาท
- ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบสูง จานวน 2
ชุดๆละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 11,000
บาท
- ตู้บานเลื่อนทึบ จานวน 8 ตู้ๆละ 3,500
บาท รวมเป็นเงิน 28,000 บาท
- ชุดตู้เหล็กประจาสาขาคหกรรมศาสตร์
จานวน 1 ชุดๆละ 100,800 บาท รวม
เป็นเงิน 100,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 149,800 บาท

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

24,000.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

149,800.00

149,800.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)

212
รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

34. เครื่องกลั่นระเหย
ระบบสูญญากาศ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
35. ชุดห้องปฏิบัติการ
ระบบเครือข่าย
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
36. ชุดทดลองเครื่องกล
ไฟฟ้า
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
37. กล้องโทรทรรศน์
24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์
ประกอบกล้อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
38. เครื่องแก๊สโครมา
โตรกราฟ (Gas
Chromatograph)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
39. ชุดระบบ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดครุภัณฑ์ตู้ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ราคา 149800 จานวน 1 ชุด
รวมเป็นเงิน 149,800.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 149,800.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 635,600 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องกลั่นระเหยระบบสูญญากาศ
ราคา 317800 จานวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน
635,600.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 635,600.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

635,600.00

635,600.00

0.00

0.00

0.00

1,598,000.00

1,598,000.00

0.00

0.00

0.00

1,850,000.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

9,200,000.00

9,200,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,807,000.00

1,807,000.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,598,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย
ราคา 1598000 จานวน 1 ระบบ รวม
เป็นเงิน 1,598,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 1,598,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,850,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ราคา
1850000 จานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน
1,850,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 1,850,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,200,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. กล้องโทรทรรศน์ 24 นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ประกอบกล้อง ราคา 9200000
จานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 9,200,000.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 9,200,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟ (Gas
Chromatograph) ราคา 2000000
จานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 2,000,000.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 2,000,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
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ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์สมรรถนะ
สูงสาหรับงาน
อุตสาหกรรม ระยะที่ 2
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
40. เครื่องแมสสเปคโตร
มิเตอร์ (Mass
Spectrometer)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
41. ชุดฝึกปฏิบัติการ
ด้านโลหะวิทยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,165,000.00

1,165,000.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)

รายละเอียด : คุณลักษณะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,807,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูงสาหรับงานอุตสาหกรรม
ระยะที่ 2 ราคา 1807000 จานวน 1
ระบบ รวมเป็นเงิน 1,807,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 1,807,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ (Mass
Spectrometer) ราคา 2000000 จานวน
1 ชุด รวมเป็นเงิน 2,000,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 2,000,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : คุณลักษณะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,165,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดฝึกปฏิบัติการด้านโลหะวิทยา ราคา
1165000 จานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน
1,165,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 1,165,000.00
บาท

รวม 26,836,300.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ตู้ปลอดเชื้อ

2. ชุดทดลองระบบควบคุม

3. เครื่องทาน้ากลั่น

4. เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตาแหน่ง

5. เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

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

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00
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6. เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อน

7. เครื่องวัดความเค็มชนิดปากกากันน้า

8. ชุดส้อมเสียง

9. ตู้แช่แข็งแบบตู้นอน

10. ชุดฝึกปฏิบัติการทางสถิติและควบคุม
คุณภาพ
11. เครื่องปิดฝากระป๋อง

12. เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศสาหรับอัตรา
การไหลสูง
13. ชุดปฏิบัติการสร้างต้นแบบงาน
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับนวัตกรรม
อุตสาหกรรม 4.0
14. ชุดทดลองโปรแกรมควบคุมแบบตรรกะ

15. ชุดทดลองสนามไฟฟ้า

16. กล่องควบคุมอุณหภูมิสาหรับหลอด
ทดลองขนาดเล็ก
17. เครื่องเก็บตัวอย่างน้า

18. ตู้แช่โชว์เค้ก

19. เครื่องกลั่นน้า

20. เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศทางชีวภาพ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์

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

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00
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21. ชุดฝึกไฮดรอลิกและไฮดรอลิกไฟฟ้าใน
งานอุตสาหกรรม
22. ชุดฝึกห้องปฏิบัติการระบบฝังตัว
อุตสาหกรรม
23. ชุดทดลองสนามแม่เหล็ก

24. เครื่องแยกสารพันธุกรรมแนวนอน

25. ถุงลากแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอน
สัตว์
26. เครื่องปั่นผสมอาหาร

27. เครื่องวัดกาลังหลังและขา แบบตัวเลข

28. ตู้เก็บสารเคมี

29. ชุดฝึกไฮดรอลิกระดับพื้นฐานใช้
อุปกรณ์ไฮดรอลิกแบบโปร่งใส
30. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer)
พร้อม Wired (LAN) and Wireless
Network Support
31. เครื่องทาน้าบริสุทธิ์

32. กล้องดิจิตอล

33. ชุดครุภัณฑ์ตู้ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
34. เครื่องกลั่นระเหยระบบสูญญากาศ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด

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

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00
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35. ชุดห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย

36. ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า

37. กล้องโทรทรรศน์ 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์
ประกอบกล้อง
38. เครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟ (Gas
Chromatograph)
39. ชุดระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูงสาหรับงานอุตสาหกรรม ระยะ
ที่ 2
40. เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ (Mass
Spectrometer)
41. ชุดฝึกปฏิบัติการด้านโลหะวิทยา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามที่กาหนด

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

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รหัสโครงการ 6108000006
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 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 : (S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีประวัติด้านการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมายาวนาน ดังปรากฏในหลักฐานทาง
โบราณคดี อาทิ ซากหอดูดาววัดสันเปาโล ที่จังหวัดลพบุรี ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2175 พ.ศ. 2231 ครองราชย์ พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231 ราชวงศ์ปราสาททอง) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาทางดาราสมัยใหม่
ได้เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ทว่า เหตุการณ์ในประวัติศาสต์ที่เกี่ยวกับการใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในการอธิบายและคาดคะเนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครั้งสาคัญ ที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ชาว
ไทยมากระทั้งปัจจุบัน ได้แก่ เหตุการณ์ที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคานวณการเกิดสุริ ยุปราคาเต็ม
ดวงล่วงหน้า ว่าจะเกิดขึ้นเหนือท้องฟ้าตาบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411
เวลา 10.16 น. กับอีก 20 วินาที ซึ่งกินเวลาจับเต็มดวงทั้งสิ้น 6 นาที 45 วินาที
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน
3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนสนใจศึกษา ค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
เยาวชน ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการพัฒนาประเทศ
5) เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานวิชาการ นิทรรศการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/07/2561 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 281,350.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
3. กิจกรรมการประกวด แข่งขัน และกิจกรรมหลัก
เชิงคุณภาพ
1. การดาเนินงานรายกิจกรรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการบริการวิชาการไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

วัน
คน
กิจกรรม

3
2,000
7

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

กิจกรรม

1

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. จัดพิธีถวายพานพุ่ม
สักการะพระบรมรูปฯ
รัชกาล ที่ 4 และพิธีมอบ
รางวัล
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนสิงหาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2. การประกวด แข่งขัน ทาง
วิทยาศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนสิงหาคม 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าจ้างเหมาจัด
ดอกไม้ บายศรีพานพุ่ม และ
ตกแต่งสถานที่ จานวน 1
ครั้งๆละ 38,000 บาท
ค่าจ้างดนตรีไทย จานวน 1
ครั้งๆละ 3,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สาหรับผู้เข้าร่วมงาน จานวน
300 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท
รวมเป็นเงิน 10,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,500 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : เงินรางวัลการ
ประกวด แข่งขัน จานวน 1
ครั้งๆละ 29,400 บาท
ค่าจ้างเดินสายสัญญาณการ

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

51,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

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)
51,500.00

99,850.00

0.00

0.00

0.00

99,850.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
สถานที่ดาเนินการ
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

3. จัดพิมพ์วารสารงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม 2561-30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4. จัดนิทรรศการทาง
วิชาการของคณะและ
สาขาวิชา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
แข่งขันตอบปัญหา จานวน 1
ครั้งๆละ 4,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เช่าเต๊นท์
เช่าอุปกรณ์ 15,000 บาท
ค่าวัสดุสานักงาน/ค่าวัสดุ
ประชาสัมพันธ์/ค่าวัสดุ/ค่าทา
เอกสาร 51,450 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,850 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าจัดพิมพ์
วารสารสัปดาห์วิทยาศาสตร์
จานวน 1 งาน ๆละ 80,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการกลาง 50,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

80,000.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนสิงหาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

รวม 281,350.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมรูปฯ
รัชกาล ที่ 4 และพิธีมอบรางวัล

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันจานวนไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เล่มวารสาร
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ระดับ
ความสาเร็จของการจัดกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
นิทรรศการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้ชมนิทรรศการ

2. การประกวด แข่งขัน ทางวิทยาศาสตร์

3. จัดพิมพ์วารสารงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

4. จัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะและ
สาขาวิชา

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

0.00

0.00

0.00

80.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

500.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

งาน

0.00

0.00

0.00

15.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6108000007
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.23 โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0302, 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ : (A3.1) จานวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเป้าหมายในเขตพื้นที่บริการ (พระนครศรีอยุธยา/
อ่างทอง)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การทาวิจัยเป็นหั วใจสาคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีถือเป็น
ผลงานที่เป็นแหล่งข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถพัฒ นาและนาไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ต่อไป การนาเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมจึงเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนให้
ได้รับทราบ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันหรือต่าง
สาขา หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนาไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่ งขึ้น คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เล็งเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสู่สาธารณชน จึงจัดการประชุมวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาให้กว้างขวาง รวมทั้งการบูรณาการ
ศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการ เสนอผลงานวิจัยประจาปีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิจัยภาคเอกชนได้พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสาขาดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึง่
ส่งผลในการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของงานวิจัยในการผลิต
และเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัย
4. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ
6. วิธีการดาเนินงาน 1) บรรยายพิเศษโดยวิทยากร 2) การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2561 ถึง วันที่ 30/06/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่าย

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

100

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. ประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน 15 คนๆ ละ 1
วันๆ ละ 1200 บาท เป็นเงิน
18000 บาท
ค่าตอบแทน invite speaker 3
ชั่วโมงๆ ละ 600 เป็นเงิน 1800
บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็น
เงิน 14000
ค่าอาหาร 200 คนๆละ1 มื้อๆละ
50 บาท เป็นเงิน 10000
รางวัลที่ 1 จานวน 6 รางวัลๆละ
2000 บาท เป็นเงิน 12000 บาท
รางวัลที่ 2 จานวน 6 รางวัลๆละ
1500 บาท เป็นเงิน 9000 บาท
รางวัลที่ 3 จานวน 6 รางวัลๆละ
1000 บาท เป็นเงิน 6000 บาท
ค่าวัสดุ 15200 บาท
ค่าเอกสาร 8000 บาท
ค่าโล่รางวัล 6 รางวัล 6000 บาท

100,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน-มิถุนายน
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า

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)

คน

0.00

0.00

100.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รหัสโครงการ 6108000008
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.21 โครงการพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0302, 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ : (S3.2) จานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
พัน ธกิจ ที่ส าคัญที่สุ ดของสถาบัน อุดมศึกษา คือ การผลิ ตบัณ ฑิต หรือการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการ
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร
และการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกาหนดปัจจัยนาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ประกอบด้วย การทีมีอาจารย์ที่มี
ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอโครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบและกลไกที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิชาการตลอดจนการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันประกอบด้วยกิจกรรมซึ่งตอบตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาและปฎิบัติตาม
แผนกลยุทธ์
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ - การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน 2 หลักสูตร
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ - หลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนา/ปรับปรุง ร้อยละ 100
(ตามที่ระบุเป้าหมาย)
3) เป้าหมายเชิงเวลา - ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม ปี 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน ปี 2561
6. วิธีการดาเนินงาน 1. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยสาขาวิชา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 54,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. หลักสูตรของคณะฯ ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตรได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560-กันยายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 6
คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 21600
ค่าอาหาร 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ
100 บาท เป็นเงิน 2000 บาท
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 20 คนๆ
ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน
1400 บาท
ค่าจ้างพิมพ์หลักสูตร 6000 บาท
ค่าจ้างทาเล่มหลักสูตร 16000
บาท
วัสดุสาหรับจัดทาหลักสูตร 7000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54000 บาท

54,000.00

รวม 54,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
54,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

226
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรได้รับ
การพัฒนา/ปรับปรุงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

0.00

100.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6108000009
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.65 โครงการแสวงหาความร่วมมือและบูรณาการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอก
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในคณะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
ประชาสัมพันธ์ที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมายังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริ ง
ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ในคณะขึ้น เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลและเป็นแรงจูงใจให้สนใจเรียนในด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) เพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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6. วิธีการดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์, ทาโปสเตอร์, แผ่นพับ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 33,600.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนหลักสูตรที่ประชาสัมพันธ์
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์
เชิงเวลา
1. ร้อยละของการดาเนินการที่เป็นไปตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

หลักสูตร

5

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณิตศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560-30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
ประชาสัมพันธ์ 10,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

10,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
ประชาสัมพันธ์ 3600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
ประชาสัมพันธ์ 5000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท

5,000.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
ประชาสัมพันธ์ 7500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7500 บาท

7,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

0.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

0.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560- 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมการจัดการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่
บริการ
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รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
ประชาสัมพันธ์ 7500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7500 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

7,500.00

7,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 250 - 30
กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนมัธยมในพื้นที่
บริการ

รวม 33,600.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณิตศาสตร์

3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการ

5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่
ดาเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับข้อมูล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่
ดาเนินการประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่
ดาเนินการประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่
ดาเนินการประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่
ดาเนินการประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ไดัรับข้อมูล

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

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ จัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6108000010
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.65 โครงการแสวงหาความร่วมมือและบูรณาการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอก
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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

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

3. หลักการและเหตุผล
หนึ่ งในพั น ธกิ จ หลั กของสถาบั น อุด มศึก ษาได้แ ก่การสนั บสนุน ส่ งเสริมการท าวิจัย ของคณาจารย์และการ
ประยุกต์ใช้งานวิจัยในการเรียนการสอนนับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดาเนินงานวิจัย ซึ่งในโครงการจัดทา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทาให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากระบวนการวิจัย
และความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดในรูปแบบรูปเล่มรายงานสรุปการดาเนินโครงการวิจัยต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการและการวิจัย แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังพบปัญหาในเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและ
บทความวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
ดังนั้นคณะฯ ได้เห็นถึงความสาคัญในการพัฒ นาโครงการจัดทาวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับ
มาตรฐานระดับชาติ
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดทาวารสารสาหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ TCI
2) เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดทาต้นฉบับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. จานวนบทความวิจัยและวิชาการตามมาตรฐานที่กาหนด
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ฉบับต่อปี

2

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. จัดทาวารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าจัดทา
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จานวน 2 ครั้งๆ ละ
250 เล่มๆละ 200 บาท เป็นเงิน
100000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

100,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2561-กันยายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
50,000.00
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. จัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทา
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

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

1.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ รหัสโครงการ 6108000011
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.23 โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 : (S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ, (S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
การ ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาตลอดจนบริการด้านวิชาการให้กับสังคม ท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
วิช าการและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของการบริการทางวิชาการของมหาวิท ยาลั ยได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ รวมทั้ ง
นโยบายการพัฒนา บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยดังกล่าวยังตระหนักในความสาคัญของความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานสายวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและเป็นการเปิ ดโอกาสให้
คณาจารย์สามารถสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
บุคลากรสายวิชาการโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง ฝ่ายวิชาการได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการ
อบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ” เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมี
แรงจูงใจในการพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อวงการวิชาการเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป
อีกทั้งยังเป็นการ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีความก้าวหน้าในการทางานอีกด้วย
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้คณาจารย์ในคณะฯ ได้รับเข้าใจเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการในเบื้องต้น
2) เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการกาหนดหัวข้อ การจัดทาเค้าโครงเรื่องและแหล่งข้อมูลเพื่อเขียน
ผลงาน ทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง
3) เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและเสริมสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
4) เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมผลงานในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จานวน 30 คน
6. วิธีการดาเนินงาน 1) การบรรยายโดยวิทยากร 2) การแบ่งกลุ่มให้คาปรึกษาตามสาระรายวิชา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561 ถึง วันที่ 31/03/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 22,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. การเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ตาแหน่งทางวิชาการ

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 4
คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 14400 บาท
ค่าอาหาร 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ
100 บาท เป็นเงิน 3000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็น
เงิน 2100 บาท
วัสดุสาหรับการอบรม 700 บาท
เอกสารประกอบการอบรม 30
คนๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 60 บาท เป็น
เงิน 1800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22000 บาท

22,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2561 - มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 22,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
22,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรเข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

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)

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รหัสโครงการ 6108000017
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 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 : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ : (S3.3) จานวนหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น, (S3.4) ผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยก าลั งจะก้ าวเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ในปลายปี พ.ศ. 2558 ซึ่ งเป็ น การร่ ว มมื อ ตกลงเพื่ อ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ ประชาคมการเมืองความ
มั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่เน้นเรื่องการร่วมแบ่งปัน
ทรัพยากรทางการศึกษา การพัฒนาการศึกษาเพื่อนาไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกัน การพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาร่วมกันของสถาบันการศึกษาในภูมิภาค และการรับรองระบบเทียบ
หน่วยกิตระหว่างประชาคมอาเซียนด้วยกัน และนาไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น
ประเทศไทยจึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนากาลังคนให้มีมาตรฐานเทียบกับอาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียม
ความพร้อมของครูผู้สอนและผู้เรียนให้มีทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบ
และแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 ทักษะ ดังนี้
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1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
3) ทักษะชีวิตและการทางาน
ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมและดาเนินการทางด้านทักษะต่างๆของนักศึกษา เพื่อพัฒ นาความสามารถและ
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ด้วยตัวเองและการแก้ไขปัญหา ทั้งทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะทางปัญญา คิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
ตามแบบในศตวรรษที่ 21
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการเรียนรู้ ทั้งทางวิชาการและทางอาชีพ ตามแบบในศตวรรษที่ 21
3) เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นทั ก ษะและศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ ในการประกอบอาชี พ ตามแบบใน
ศตวรรษที่ 21
4) เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสาหรับการทางานจริงของนักศึกษาเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ตาม
แบบในศตวรรษที่ 21
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรม โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 522,813.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. ชวนชาววิทย์ทาดีเพื่อ
สังคม

75,000.00

25,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-3

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอยและ
วัสดุประกอบ 15 สาขาๆละ
5000 บาท เป็นเงิน 75000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75000 บาท

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
25,000.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. สืบสานประเพณีลอย
กระทง

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอยและ

40,000.00

40,000.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

25,000.00

0.00

0.00

0.00

238
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

3. ทาบุญใส่บาตรวันปีใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าจ้างทาซุ้มรับ
ปริญญา 16 ซุ้มๆละ 2000 บาท
เป็นเงิน 32000 บาท
ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม 1 ครั้งๆ
ละ 3000 บาท 3000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35000 บาท

35,000.00

0.00

35,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
กิจกรรมนันทนาการ (ครั้งที่ 1)
1. ค่าตอบแทน
- กรรมการตัดสิน 3 คน ๆ ละ
6 ชั่วโมง ๆ ละ 200 บาท 3,600

48,000.00

0.00

31,000.00

17,000.00

0.00

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
วัสดุ
เงินรางวัลประกวดกระทง 9000
บาท
เงินรางวัลประกวดนางนพมาศ
13500 บาท
วัสดุประกอบการทากระทง 5000
บาท
วัสดุประกอบกิจกรรม 1500 บาท
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ประกวด
6000 บาท
ค่าจ้างระบบเครื่องเสียง 5000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40000 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอยและค่า
วัสดุ 5000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. วิทยาศาสตร์สัมพันธ์ (ซุ้ม
รับปริญญา)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
5. ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการแก่นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส2-3
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2. ค่าใช้สอยและวัสดุ
- เงินรางวัลประกวดร้องเพลง 1
ครั้ง ๆ ละ 6,000
บาท
6,000
- วัสดุประกอบกิจกรรม 1 ครั้ง
ๆ ละ 1,400 บาท 1,400
- ค่าอุปกรณ์กีฬา 1 ครั้ง ๆ ละ
20,000 บาท 20,000
กิจกรรมแข่งขันกีฬา (ครั้งที่ 2)
1. ค่าตอบแทน
- กรรมการตัดสิน 5
คน ๆ
ละ 2 วัน ๆ ละ 300 บาท 3,000
2. ค่าใช้สอยและวัสดุ
- เงินรางวัลแข่งขันกีฬา 1 ครั้ง
ๆ ละ 10,000 บาท 10,000
- วัสดุประกอบกิจกรรม 1 ครั้ง
ๆ ละ 4,000 บาท 4,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48000 บาท
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หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

6. การให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 6 ชมๆละ
600 บาท เป็นเงิน 3600 บาท
ค่าใช้สอยและวัสดุ
อาหาร 2 มื้อๆละ 60 คนๆละ 25
บาท เป็นเงิน 3000 บาท
เอกสารประกอบกิจกรรม 1 ครั้งๆ
ละ 400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : เงินรางวัลการ
ประกวด 1 ครั้งๆละ 5500 บาท
เป็นเงิน 5500 บาท
วัสดุประกอบกิจกรรม 1 ครั้งๆละ
1000 บาท 1000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6500 บาท

7,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
7,000.00

6,500.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : เบี้ยเลี้ยงอาจารย์
30 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท
เป็นเงิน 1400 บาท
วิทยากรอบรม 1 คนๆละ 12
ชมๆละ 600 บาท เป็นเงิน 7200
บาท
ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 คันๆ
ละ 2 วันๆละ 14300 บาท เป็น
เงิน 57200 บาท
ค่าห้องพัก 15 ห้องๆละ 1 คืนๆ
ละ 1800 บาท เป็นเงิน 27000
บาท
ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม 1 ครั้งๆ
ละ 1200 บาท เป็นเงิน 1200
บาท

107,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
7. ประกวดสื่อสร้างสรรค์
สไตล์ SCIENCE ARU
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
8. พัฒนาผู้นานักศึกษาและ
การทางานเป็นทีม
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
ยังไม่ได้กาหนด

9. สืบสานประเพณีสงกรานต์
และรดน้าดาหัว
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. ส่งเสริมคุณธรรม
ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอยและค่า
วัสดุ 1 ครั้งๆละ 5000 บาท เป็น
เงิน 5000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 7 ชม.ๆละ
600 บาท เป็นเงิน 4200 บาท
อาหารว่าง 2 มื้อๆละ 250 คนๆ
ละ 25 บาท เป็นเงิน 12500
เอกสารประกอบกิจกรรม 1 ครั้งๆ
ละ 1300 บาท เป็นเงิน 1300
บาท
กิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่
ขวัญ
ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชมๆละ
600 บาท เป็นเงิน 1800 บาท
ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆละ 250

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

0.00

0.00

0.00

6,500.00

0.00

0.00

0.00

107,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00
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11. อบรมปรับพื้นฐาน
สาหรับวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

12. เตรียมความพร้อมก่อน
การทางานให้กับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
13. อบรมความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
14. การนาเสนอผลงาน
วิชาการของนักศึกษาในการ
ประชุมวิชาการ AUCC (วิทย์
คอม/สารสนเทศ)
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15. โครงการ ENVI LAB
TOUR 2017

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 6250
บาท
วัสดุประกอบกิจกรรม 1 ครั้งๆละ
3950 เป็นเงิน 3950 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7 คนๆละ 12 ชมๆละ
300 บาท เป็นเงิน 25200 บาท
อาหารว่าง 4 มื้อๆละ 200 คนๆ
ละ 25 บาท เป็นเงิน 20000 บาท
เอกสารประกอบกิจกรรม 200
คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 10000
บาท
วัสดุประกอบกิจกรรม 1 ครั้งๆละ
1800 บาท เป็นเงิน 1800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 3 ชมๆละ
600 บาท เป็นเงิน 1800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1800 บาท

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 12 ชมๆละ
600 บาท เป็นเงิน 7200 บาท
ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร 1680
บาท เป็นเงิน 1680 บาท

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

57,000.00

0.00

0.00

57,000.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

1,800.00

0.00

8,880.00

8,880.00

0.00

0.00

0.00

25,190.00

0.00

0.00

25,190.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8880 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
เบี้ยเลี้ยง 6 คนๆละ 1 วันๆละ
240 บาท เป็นเงิน 1440 บาท
ค่าลงทะเบียน 3 คนๆละ 1500
บาท เป็นเงิน 4500 บาท
ค่าออกรถมหาวิทยาลัย 1 คันๆละ
1500 บาท เป็นเงิน 1500 บาท
ค่าน้ามัน 2000 บาท เป็นเงิน
2000 บาท
ค่าทางด่วน 400 บาท เป็นเงิน
400 บาท
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 3 วันๆละ
240 บาท เป็นเงิน 3600 บาท
ค่ารถตู้ 1 คันๆละ 3 วันๆละ
2250 บาท เป็นเงิน 6750 บาท
ค่าลงทะเบียนร่วมงาน 5 คนๆละ
1000 บาท เป็นเงิน 5000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25190 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 7 ชมๆละ
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รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

16. พัฒนานักศึกษาหลักสูตร
ระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

17. ชาววิทย์ (สิ่งแวดล้อม)
พบนักปราชญ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

18. การพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนของนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส2
สถานที่ดาเนินการ
วัดอัมพวัน อาเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

19. การจัดอบรมระบบ
ควบคุมคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC
17025
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

600 บาท เป็นเงิน 4200 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1
มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 1500
บาท
ค่าอาหารว่าง 30 คนๆละ 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท เป็นเงิน 2100 บาท
ค่าวัสดุตลอดทั้งโครงการ 2200
บาท เป็นเงิน 2200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 7 ชมๆละ
600 บาท เป็นเงิน 4200 บาท
ค่าวัสดุ 7080 บาท เป็นเงิน
7080 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 31 คนๆละ 1
มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 1550
บาท
ค่าอาหารว่าง 31 คนๆละ 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท เป็นเงิน 2170 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1
คนๆละ 7 ชมๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 4200 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 31 คนๆละ 1
มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 1550
บาท
ค่าอาหารว่าง 31 คนๆละ 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท เป็นเงิน 2170 บาท
ค่าวัสดุตลอดทั้งโครงการ 2080
บาท เป็นเงิน 2080 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 12 ชมๆละ
600 บาท เป็นเงิน 7200 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 4 คนๆละ 5
วันๆละ 240 บาท เป็นเงิน 4800
บาท
ค่าเบี้ยงเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 1 คนๆละ
5 วันๆละ 240 บาท เป็นเงิน
1200 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 1 คนๆละ 5
วันๆละ 240 บาท เป็นเงิน 1200
บาท
ค่าน้ามันรถ 4100 บาท เป็นเงิน
4100 บาท
ค่าบารุงรถมหาวิทยาลัย 1500
บาท เป็นเงิน 1500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 10 ชมๆละ
600 บาท เป็นเงิน 6000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท
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หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
สถานที่ดาเนินการ
ห้อง 503 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20. การจัดอบรมเป่าแก้ว
ทางวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
ห้อง 504 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21. อบรมพัฒนานักศึกษา
สาขาสาธารณสุขชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 8 ชมๆละ
600 บาท เป็นเงิน 4800 บาท
แก้วสาหรับเป่า 1 ชุดๆละ 100
แท่ง เป็นเงิน 1843 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6643 บาท

6,643.00

6,643.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 3 คนๆละ 1 ชมๆละ
600 บาท เป้นเงิน 1800 บาท
ค่าจ้างทาเอกสาร 40 ชุดๆละ 50
บาท เป็นเงิน 2000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3800 บาท

3,800.00

3,800.00

0.00

0.00

0.00

รวม 522,813.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ชวนชาววิทย์ทาดีเพื่อสังคม

2. สืบสานประเพณีลอยกระทง

3. ทาบุญใส่บาตรวันปีใหม่

4. วิทยาศาสตร์สัมพันธ์ (ซุ้มรับปริญญา)

5. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่นักศึกษา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถดาเนิน
กิจกรรมได้ครบทุกสาขา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา และ
อาจารย์มีการทางานร่วมกันเป็นทีม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน
150 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน
100 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วน
ร่วมในโครงการส่งเสริมประเพณีไทย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถทาซุ้ม
รับปริญญาได้ครบทุกสาขา จานวน
16 ซุ้ม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีการ
ทางานร่วมกัน และสานสัมพันธ์
ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา คณะ

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

15.00

15.00

15.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

0.00

คน

150.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

150.00

0.00

0.00

0.00

คน

100.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

ซุ้ม

0.00

16.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

คน

0.00

50.00

50.00

0.00
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กิจกรรมย่อย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา

7. ประกวดสื่อสร้างสรรค์สไตล์ SCIENCE
ARU

8. พัฒนาผู้นานักศึกษาและการทางานเป็น
ทีม

9. สืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้าดา
หัว

10. ส่งเสริมคุณธรรม ปฐมนิเทศและบายศรี
สู่ขวัญ

11. อบรมปรับพื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์

12. เตรียมความพร้อมก่อนการทางานให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4

13. อบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับ
นักศึกษา

14. การนาเสนอผลงานวิชาการของ
นักศึกษาในการประชุมวิชาการ AUCC (วิทย์
คอม/สารสนเทศ)
15. โครงการ ENVI LAB TOUR 2017

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา และ
อาจารย์ มีส่วนร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน
60 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีส่วน
ร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถดาเนิน
กิจกรรมได้ครบทุกสาขา จานวน 15
สาขา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา และ
อาจารย์มีการทางานร่วมกัน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาที่ทา
หน้าที่สโมสรนักศึกษา จานวน 30
คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์ซึ่งเป็น
ตัวแทนจากแต่ละสาขา จานวน 30
คน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน
150 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ มีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน
250 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากร คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ จานวน 250 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
นักศึกษาที่นาความรู้ไปใช้ในโครงการ
ร้อยละ 50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจ ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
นักศึกษาที่นาความรู้ไปใช้ในโครงการ
ร้อยละ 50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
นักศึกษาที่นาความรู้ไปใช้ในโครงการ
ร้อยละ 50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจ ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้อง

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)

กิจกรรม

0.00

1.00

1.00

0.00

คน

0.00

60.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

คน

0.00

0.00

150.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

คน

0.00

0.00

250.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

คน

0.00

0.00

250.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

50.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ร้อยละ

50.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมย่อย

16. พัฒนานักศึกษาหลักสูตรระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001
17. ชาววิทย์ (สิ่งแวดล้อม) พบนักปราชญ์

18. การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนของนักศึกษา

19. การจัดอบรมระบบควบคุมคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
20. การจัดอบรมเป่าแก้วทางวิทยาศาสตร์

21. อบรมพัฒนานักศึกษาสาขาสาธารณสุข
ชุมชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.ผู้จัดโครงการ
สามารถจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นตาม
เวลาที่กาหนดและได้รับความร่วมมือ
ในการดาเนินงานของผู้เข้าร่วมการ
อบรม 2.ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และ
ความเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม รวมถึงทักษะการใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการดาเนิน
เสร็จสิ้นตามเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.กิจกรรมให้
เสร็จสิ้นตามเวลาที่กาหนด 2.ผู้เข้า
อบรมมีความรู้และความเข้าใจ 3.ผู้
เข้าอบรมสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
อาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา ครา
จารย์ เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจและ
เห็นความสาคัญในการพัฒนาจิตเพื่อ
การเรียนของนักศึกษา ในการศึกษา
และปฏิบัติธรรมเพื่อจิตและคุณธรรม
จริยธรรม ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษามี
ความรู้ ทัศนคติที่ดีในการเป็น
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถนาไปใช้พัฒนาตนเองได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

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)

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

งาน

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ บารุงรักษาครุภัณฑ์ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รหัสโครงการ 6108000018
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.47 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (ด้านวิทย์)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ดังนั้นเพื่อให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด และได้มาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาเป็นที่ต้องจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดาเนินงานของสาขา
ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการอานวยความสะดวกแก่อาจารย์และนักศึกษาของคณะให้มากขึ้นด้วย
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันประกอบด้วย
ห้องปฏิบัติการ ห้องจัดนิทรรศการ เครื่องมือ วัสดุ และครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน และอยู่
ในสภาพพร้อมให้บริการ
2) เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและขีดความสามารถของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. วิธีการดาเนินงาน จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 101,436.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการบารุงรักษาครุภัณฑ์
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

4

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. การบารุงรักษาครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101436.00
บาท

101,436.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
36,594.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
14,124.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
14,124.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
36,594.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม 101,436.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การบารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งใน
การบารุงรักษาครุภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและคณาจารย์

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

80.00

80.00

80.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ รหัสโครงการ 6108000019
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.23 โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 : (S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ, (S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจหลัก
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แขนงต่างๆ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการควบคู่กับความมีคุณธรรม เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พร้อมจะออกไปประกอบสัมมาอาชีพตามสายวิชาชีพของตน การขับเคลื่อนภารกิจทั้ง 2
ส่วนที่กล่าวให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ จาเป็นพึ่งพากาลังขีดความสามารถของบุคลากรเป็นพื้นฐานสาคัญ ซึ่งตาม
บริบ ทการบริห ารทรัพยากรบุ คคลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แบ่งบุคลากรเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ และ
บุคคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการมีบทบาทและความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการเรียน
การสอน และภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเป็นฝ่ายอานวยความสะดวกให้กิจกรรม
ต่างๆ ดาเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องทางานผสานกันและจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถ
ในระดับที่สอดคล้องต้องกันอยู่เสมอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการวางเป้าหมายความสาเร็จในอนาคต ที่จะ
ก้าวสู่ ความเป็นสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในท้องถิ่นที่มีความสามารถในระดับสากล จึงจาเป็น
ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสามารถในระดับสากลด้วย โดยจะมีการองค์ความรู้ ด้านบริหารบุคลสมัยใหม่มาปรับใช้
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อาทิ การสร้างระบบบริหารจัดการความรู้ โดยกลไกของชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) การเน้นการทา
งานเป็นทีม การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน รวมการสันทนาการเพื่อเสริมสุขภาวะ เพื่อให้บุคลากร
ทุกมีความพร้อมและความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเป้าหมายขององค์กรโดยภาพรวม
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการ
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับคณาจารย์ที่จะเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่
4) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรดีเด่น
5) เพื่อจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ และขวัญกาลังใจในการทางาน
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. วิธีการดาเนินงาน ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ประชุมวิชาการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 666,961.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ไปราชการสารับผู้บริหารและบุคลากร
2. อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดกิจกรรม
3. ศึกษาดูงานบุคลากรสายวิชาการ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
2. ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมใน ไตรมาส 1 (1ต.ค.60-31ธ.ค.60)
2. กิจกรรมในไตรมาส 2 (1ม.ค.61-มี.ค.61)
3. กิจกรรมในไตรมาส 3 (1เม.ย.61-มิ.ย.61)
4. กิจกรรมในไตรมาส 4 (1ก.ค.61-30 ก.ย.61)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ไตรมาส
ครั้ง
ครั้ง

4
8
1

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

4
5
4
1

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนเข้า
ร่วมประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ไปราชการอื่น

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่า
น้ามันรถ/ค่าบารุงรถ/ค่าเช่ารถ/
ค่าพาหนะเหมาจ่าย/ค่าทางด่วน/
ค่าลงทะเบียน/ค่าที่พัก จานวน
380,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 380,000 บาท

380,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ

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

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

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
80,000.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้ได้
มาตรฐานหลักสูตร
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2561 - 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดชลบุรี

3. การเตรียมความพร้อมเข้า
สู่สหกิจศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2561 - 31
มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

4. ปฐมนิเทศและพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

5. เสวนาองค์ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุขชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2561 - 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สาขาสาธารณสุขชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
จานวน 1 คนๆละ 12 ชั่วโมงๆละ
600 บาท รวมเป็นเงิน 7,200
บาท
ค่าอาหาร จานวน 30 คนๆละ 3
มื้อๆละ 100 บาท รวมเป็นเงิน
9,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 30 คนๆละ 4 มื้อๆละ 35
บาท รวมเป็นเงิน 4,200 บาท
ค่าออกรถมหาวิทยาลัย จานวน
1 ครั้งๆละ 1,500 บาท
ค่าน้ามัน 7,000 บาท
ค่าที่พัก จานวน 30 คนๆละ 1
คืนๆละ 800 บาท รวมเป็นเงิน
24,000 บาท
ค่าเช่าห้องประชุม จานวน 1
ห้องๆ ละ 5,000 บาท
ค่าวัสดุสานักงานและเอกสาร
สาหรับการอบรม 4,100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
จานวน 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ
600 บาท รวมเป็นเงิน 3,600
บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 20 คนๆ ละ
1 วันๆ ละ 70 บาท รวมเป็นเงิน
4,800 บาท
ค่าพาหนะในการเดินทาง จานวน
2 คันๆ ละ 1 วันๆ ละ 2,250
บาท รวมเป็นเงิน 4,500 บาท
ค่าวัสดุเอกสารสาหรับการอบรม
เป็นเงิน 2,100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
จานวน 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ
600 บาท รวมเป็นเงิน 3,600
บาท
ค่าอาหาร จานวน 10 คนๆ ละ 1
มื้อๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน
1,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 10 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ
35 บาท รวมเป็นเงิน 700 บาท
ค่าวัสดุสานักงานและเอกสาร
สาหรับการอบรม เป็นเงิน 1,700
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าจ้างเหมารถตู้
รวมเป็นเงิน 28,840 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จานวน 7
คน รวมเป็นเงิน 5,040 บาท
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เป็นเงิน
1,011 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,891 บาท

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

62,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
62,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

34,891.00

0.00

30,000.00

4,891.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

6. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการทางานวิจัยของ
อาจารย์และนักศึกษา

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1
คนๆ ละ 8 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 4800 บาท
ค่าอาหารว่าง 21 คนๆ ละ 2
มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1050
บาท
ค่าถ่ายเอกสาร 150 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2561 - 31
มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
7. อบรมศักยภาพด้านการ
วิจัยคหกรรมศาสตร์ของ
อาจารย์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2560 - 30
มิถุนายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
สาขาคหกรรมศาสตร์
8. อบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาชีพของอาจารย์สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2561 - 31
มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. อบรมความรู้ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2561 - 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
10. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
บุคลากรตามศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน ตุลาคม 2560 เดือน มีนาคม 2561

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

6,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
6,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1
คนๆ ละ 18 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท เป็นเงิน 10800 บาท
ค่าอาหารว่าง 6 คนๆ ละ 6 มื้อๆ
ละ 35 บาท เป็นเงิน 1260 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 6 คนๆ ละ 3
มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 1800
บาท
ค่าเอกสารประกอบการอบรม
2500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16360 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง 7
คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท
รวมเป็นเงิน 1680 บาท
ค่ารถตู้ 1 คันๆ ละ 1 วันๆ ละ
2250 บาท รวมเป็นเงิน 2250
บาท
ค่าทางด่วน 250 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4180 บาท

16,360.00

0.00

0.00

16,360.00

0.00

4,180.00

0.00

4,180.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1
คนๆ ละ 30 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท เป็นเงิน 18000 บาท
ค่าอาหารว่าง 10 คนๆ ละ 10
มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 3500
บาท
ค่าวัสดุ 1970 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28470 บาท

28,470.00

0.00

0.00

28,470.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 5400 บาท
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 700 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง
เป็นเงิน 106960 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113060 บาท

113,060.00

40,000.00

73,060.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน

รวม 666,961.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/
ไปราชการอื่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไปราชการสารับ
ผู้บริหารและบุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรที่ได้ไปร่วม
ประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา ไม่น้อย
กว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้สอนมี
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
ของการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
สามารถเขียนเอกสาร มคอ. ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณาจารย์มี
ความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงาน
เกี่ยวกับสหกิจศึกษามากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์
สามารถติดตามการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสาธารณสุขชุมชนไม่น้อย
กว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
และอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์ได้
ออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์มีความ
สนใจที่จะแสวงหาความรู้มากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
อาจารย์ที่นาไปใช้ในการบูรณาการใน
รายวิชาที่สอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณาจารย์เข้า
ร่วมโครงการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
ให้ได้มาตรฐานหลักสูตร

3. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สหกิจศึกษา

4. ปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ใหม่

5. เสวนาองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข
ชุมชน

6. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทางาน
วิจัยของอาจารย์และนักศึกษา
7. อบรมศักยภาพด้านการวิจัยคหกรรม
ศาสตร์ของอาจารย์
8. อบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของ
อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. อบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

10. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม
ศาสตร์

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

1.00

1.00

1.00

1.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

คน

0.00

20.00

0.00

0.00

คน

0.00

20.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

ร้อยละ

0.00

50.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

7.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

40.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

0.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6108000020
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.23 โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0302, 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ : (A3.1) จานวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเป้าหมายในเขตพื้นที่บริการ (พระนครศรีอยุธยา/
อ่างทอง)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทาโครงการบริการวิชาการแก่สาธารณะ ซึ่งเป็นการเผยแพร่องค์
ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดบริการวิชาการ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
2) เพื่อบริการวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
3) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
4) เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
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6. วิธีการดาเนินงาน

1) วางแผนการดาเนินงานตลอดโครงการ
2) ขออนุญาตดาเนินโครงการ
3) จัดซื้อจัดจ้าง
4)ดาเนินโครงการ
5) สรุปผลการดาเนินโครงการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 85,040.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครกรมีความรู้เพิ่มขึ้น
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมอบรม
ผู้ประกอบการร้าค้าอาหาร
และการสารวจสุขาภิบาล
อาหาร
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาศ 1
สถานที่ดาเนินการ
มหาวทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2. อบรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ซาลาเปาจากแป้ง
ไรซ์เบอร์รี่
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม2561-มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. คหกรรมศาสตร์สร้าอาชีพ
ด้านขนมหวน
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2561-มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
จใพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยกร 1 คน
3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
1800 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 31 คนๆละ 1
มื้อ ๆละ 50 บาท เป็นเงิน 1550
บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 31
คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท เป็น
เงิน 775 บาท
ค่าจ้างทาเอกสาร เป็นเงิน 1550
บาท
ค่าอุปกรณ์ 2325 บาท
ค่าจัดทาใบประกาศ 2000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 2
คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
เป็นเงิน 7200 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1
มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 4000
บาท
ค่าวัสดุอุปรณ์ เป็นเงิน 6400 บาท
ค่าเอกสารการอบรม 2400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 2
คนๆละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 8400 บาท
ค่าอาหารว่าง เป็นเงิน 2000
บาท
ค่าวัสดุในการอบรม เป็นเงิน
9600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

10,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
10,000.00

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

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

4. คหกรรมศาสตร์สร้าง
อาชีพด้านอาหาร

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 2
คน ๆละ 7 ชั่วโมงๆละ 600 เป็น
เงิน 8400 บาท
ค่าอาหารว่าง เป็นเงิน 2000 บาท
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 9600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1
คนๆละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 4200 บาท
ค่าอาหารว่าง เป็นเงิน 2800 บาท
ค่าวัสดุ 8040 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2561-มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
จใพระนครศรีอยุธยา
5. คหกรรมศาสตร์เพื่อสร้าง
อาชีพ ด้านศิลปะประดิษฐ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 -ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
จ.พระนครศรีอยุธย

แผนการปฏิบตั งิ าน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
20,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

15,040.00

15,040.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15040 บาท

รวม 85,040.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการร้าค้าอาหาร
และการสารวจสุขาภิบาลอาหาร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ
ร้านค้าเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
อาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่มกิจกรรม

2. อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ซาลาเปาจาก
แป้งไรซ์เบอร์รี่
3. คหกรรมศาสตร์สร้าอาชีพ ด้านขนมหวน

4. คหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพด้านอาหาร

5. คหกรรมศาสตร์เพื่อสร้างอาชีพ ด้าน
ศิลปะประดิษฐ์

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น

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)

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6108000021
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.51 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านวิทย์)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ดังนั้นเพื่อให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด และได้มาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาเป็นที่ต้องจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดาเนินงานของสาขา
ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการอานวยความสะดวกแก่อาจารย์และนักศึกษาของคณะให้มากขึ้นด้วย
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันประกอบด้วย
ห้องปฏิบัติการ ห้องจัดนิทรรศการ เครื่องมือ วัสดุ และครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน และอยู่
ในสภาพพร้อมให้บริการ
2) เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและขีดความสามารถของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. วิธีการดาเนินงาน จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 455,764.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ
2. จานวนครั้งในการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง

3
3

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. การจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์

วัสดุ
รายละเอียด : ซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ และวัสดุการศึกษา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 298564 บาท

ใช้สอย
รายละเอียด : ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และจ้างเหมาบริการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 157200 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. การจ้างเหมาบริการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561

แผนการปฏิบตั งิ าน

298,564.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
98,564.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
120,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
80,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

157,200.00

60,000.00

50,000.00

47,200.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม 455,764.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์
2. การจ้างเหมาบริการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งใน
การจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและคณาจารย์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งใน
การจ้างเหมาบริการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและคณาจารย์

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

3.00

3.00

3.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6108000023
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.51 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านวิทย์)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภ ารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนนั้น จะต้องมีหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปได้ด้วยดี
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ
2) มีวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนการสอนเพียงพอ
3)สามารถถ่ายทอดแผนการกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีได้
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ อบรมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 498,017.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งที่ดาเนินโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ดาเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

9

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
สานักงานบริหารจัดการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560-กันยายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. จ้างเหมาบริการและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560-กันยายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
3. การสัมมนาถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2561-มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ 160000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

160,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
45,000.00

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)
35,000.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าจ้างเหมาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 120000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120000 บาท

120,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าเช่ารถ/ค่า
บารุงรถ/ค่าน้ามันรถ/ค่าทาง
ด่วน/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ ค่าที่พัก/ค่า
เช่าอุปกรณ์และสถานที่/
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 206817 บาท ค่าวัสดุ
4000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 218017 บาท

218,017.00

0.00

0.00

218,017.00

0.00

รวม 498,017.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สานักงานบริหาร
จัดการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งใน
การดาเนินโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม
การดาเนินโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของ
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของ
โครงการ

2. จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์

3. การสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี

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

1.00

1.00

1.00

1.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รหัสโครงการ 6108000025
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.23 โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0107, 1.7 สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : (S1.5) จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยนาศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น, (A1.8) จานวน
โครงการอันเนื่องมาจากศาสตร์พระราชา ที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง น่าอยู่ ปลอดภัย มี
พัฒนาการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม จะส่งผลให้ประชาชน
ในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชน/ท้องถิ่นมุ่งมั่นดาเนินการอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยก็จะพัฒ นาอย่างมี
ทิศทาง เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ และพึ่งตนเองได้ ต้องอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วม
คิดร่วมทา ตลอดจนอาศัยความร่วมมือและข้อมูลทางวิชาการจากหน่วยงานในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน เพื่อปรับ เปลี่ยนวิธีคิด ปรับ พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษา
สิ่งแวดล้อม เน้นการพึ่งตนเอง เป็นสังคมเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกันได้ และไม่ ทอดทิ้งกัน โครงการศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนจัดทาขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการชุมชนที่ผสมผสานการทางานและใช้แนวคิดหลักการข้างต้นเพื่อ
พัฒนาทุนปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ในการมุ่งให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะครบ 4 มิติ ทั้งทางกาย ใจ
สังคม และ ปัญญา
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4. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดาเนินชีวิตของบุคคลในท้องถิ่นและชุมชนให้อยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
5. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนในเขตบริการของมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดาเนินงาน บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนประชาชนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
รายการ

30
1

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 100,000 บาท

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 150000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

100,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
40,000.00

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

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

150,000.00

70,000.00

50,000.00

30,000.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. การสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกล้เคียง

รวม 250,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

2. การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ประชาชนในท้องถิ่นที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการรวบรวม
พันธุกรรมพืช
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

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)

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

รายการ

0.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา รหัสโครงการ 6108000026
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 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 : 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
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิ ตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งภารกิจ
ดังกล่าว จาเป็นต้องมีการสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องใช้งบประมาณในการจัด
การศึกษาเพื่อดาเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ งานสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นงานที่สาคัญที่จะช่วย
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาตามภารกิจประสบความสาเร็จ จึงจาเป็นต้องจัดซื้อวัสดุการศึกษาและเชิญวิทยากรที่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญพิเศษมาให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้ง เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทาง
การศึกษาตามพันธกิจดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2) เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวนไม่น้อยกว่า 300 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุ และเชิญวิทยากรบรรยาย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 255,144.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดซื้อวัสดุสาหรับสาขาวิชา
2. จัดวิทยากรบรรยายในรายวิชาของสาขา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของการดาเนินงานที่แล้วเสร็จตามกาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

สาขา
สาขา

11
6

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อวัสดุการเรียนการ
สอน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560-30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. เชิญวิทยากรบรรยายใน
รายวิชา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
วิทยาศาสตร์/วัสดุสานักงาน/วัสดุ
คอมพิวเตอร์/วัสดุการศึกษา/วัสดุ
งานบ้านงานครัว/วัสดุไฟฟ้า/วัสดุ
เกษตร และวัสดุอื่น 210444
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210444 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : จัดวิทยากร
บรรยายในรายวิชา 10 ครั้ง เป็น
เงิน 44700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44700 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

210,444.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
172,392.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
26,052.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
7,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
5,000.00

44,700.00

18,000.00

23,100.00

3,600.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม 255,144.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน

2. เชิญวิทยากรบรรยายในรายวิชา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนสาขาที่
การดาเนินการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่
เชิญวิทยากรมาบรรยาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

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)

สาขา

10.00

3.00

1.00

1.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ครั้ง

3.00

6.00

1.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6108000028
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.65 โครงการแสวงหาความร่วมมือและบูรณาการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอก
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ในสั งคมปั จ จุ บั น วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ามามีบ ทบาทในสั งคมมากขึ้ น แต่นั กเรียนกลั บเลื อ กเรีย น
วิทยาศาสตร์น้อยลง ในขณะที่มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์กลับมีมากขึ้น ดังนั้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
5. กลุ่มเป้าหมาย
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์คณะแก่บุคคลภายนอก
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
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9. งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งการออกประชาสัมพันธ์
2. จานวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. จานวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้น
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง
คน

8
500

ร้อยละ
ร้อยละ

2
80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250000 บาท

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

250,000.00

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

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

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
25,000.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกล้เคียง
2. กิจกรรมเปิดบ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม 400,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. กิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งการ
ออกประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวน
นักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครูและ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

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

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ รหัสโครงการ 6108000029
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.15 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยระบบ Stem Education
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ : (S2.3) ร้อยละของโรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ในประเทศที่
พัฒนาแล้วล้วนสร้างความเจริญก้าวหน้าขึ้นบนรากฐานของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น ในขณะที่
ประเทศไทยกาลั งพยายามก้าวผ่ านไปสู่ ป ระเทศที่พั ฒ นาแล้ ว ประเทศไทยกลั บ ประสบปั ญ หาเกี่ ยวกับ การศึก ษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และเทคโนโลยี หลายประการ ที่สาคัญได้แก่ จานวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีลดลง
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บริการทางวิชาการบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและขีดความสามารถของศูนย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) เพื่อพัฒนาอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยให้สามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้
3) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรสะเต็ม ให้สามารถนากิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียนได้
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4) เพื่อสร้างเครือข่ายทูตสะเต็มจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสร้างเวทีสาหรับให้สื่อสารเรื่องราวด้าน
วิทยาศาสตร์
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยผู้สร้างกิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั้นเรียน
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั้นเรียน
3) ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านสะเต็มจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 375,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมตามโครงการ
2. จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. การดาเนินงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
โรง

250
13

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทาสื่อตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 3 คน เป็นเงิน 67200
บาท ค่าอาหาร, อาหารว่าง
23800 บาท ค่าวัสดุสาหรับการ
จัดอบรม 84000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดความรู้สะเต็มศึกษา
สู่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์สะเต็มศึกษา
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
STEM สู่นักเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ

แผนการปฏิบตั งิ าน

175,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
95,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
79,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 2
คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บาท
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
ผู้เข้ารับการอบรม 20 คน 2400
บาท ค่าวัสดุสาหรับการอบรม
5000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14600 บาท

14,600.00

14,600.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 10
คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
ค่าอาหาร, อาหารว่าง จานวน
200 คน เป็นเงิน 24000 บาท ค่า
พาหะนเดินทาง 10000 บาท ค่า
วัสดุสาหรับการอบรม 40000

110,000.00

0.00

0.00

110,000.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
ศูนย์สะเต็มศึกษา
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
STEM สู่บุคลากรการศึกษา
นักเรียน และครู
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์สะเต็มศึกษา
5. กิจกรรมการจัดตั้ง
เครือข่ายทูตสะเต็ม
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์สะเต็มศึกษา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 4
คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
ค่าอาหาร, อาหารว่าง 40 คน
เป็นเงิน 4800 บาท ค่าวัสดุ
สาหรับการอบรม 13160 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32360 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 12
คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
ค่าอาหาร, อาหารว่าง 12 คนเป็น
เงิน 1440 บาท ค่าวัสดุ 20000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43040 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

32,360.00

0.00

0.00

0.00

32,360.00

43,040.00

0.00

43,040.00

0.00

0.00

รวม 375,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาสื่อตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
2. อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สะ
เต็มศึกษาสู่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM สู่นักเรียน

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM สู่บุคลากร
การศึกษา นักเรียน และครู
5. กิจกรรมการจัดตั้งเครือข่ายทูตสะเต็ม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คววมพึงพอใจ
ของผู้ร่วมกิจกรรม

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

35.00

35.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

3.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
สื่อที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน
ทูตสะเต็มไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ง่ายและ
น่าสนใจ

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
จัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิให้คาแนะนาเพื่อแก้ไขสื่อก่อนนาไปใช้
คัดกรองทูตสะเต็มที่สมัครเข้าร่วมโครงการให้คาแนะนาการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม รหัสโครงการ 6108000030
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.4 โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ ผลงานการให้บริการทางวิชาการ
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ : (S1.4) จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/
พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเริ่มทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติเป็น
อย่างยิ่ง เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมหลาย ๆ ด้าน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ปัญหา
ภัยธรรมชาติ และปัญหามลพิษอันเนื่องจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ประชาชนคนไทย
เป็ น อย่ า งยิ่ ง นอกจากนี้ ปั ญ หาดั ง กล่ า วยั ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้ โ ลกอยู่ ใ นสภาวะโลกร้ อ นอี ก ด้ ว ยปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมในประเทศไทย ได้แก่ การตัดไม้ทาลายและไฟป่าที่ทาให้พื้นที่ของทรัพยากรป่าไม้ลดลง
ซึ่งส่งกระทบถึงทรัพยากรดินเสื่อมโทรม เกิดภัยแล้ง ปริมาณน้ากิ นน้าใช้ที่ลดลงและยังส่งผลถึงสภาพความเป็นอยู่ของ
คนในพื้นที่ ในยุคปัจจุบันทั่วโลกกาลังตระหนักถึงปัญหาสภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อนการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั่วโลกกาลังให้ความสาคัญ และตระหนักถึงการแก้ปัญหาดังกล่าวทุกรูปแบบการส่งเสริมความรู้
ด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ลดลง แต่วิธีการดังกล่าวจะเห็น
ผลอย่างมีประสิทธิภาพได้หากมีการส่งเสริมในทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมเยาวชน
ในท้องถิ่นให้ มีคุณ ภาพ การเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์ รวมถึงการส่ งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนท้องถิ่นจะเป็นตัวช่วยให้ท้องถิ่นเกิดสังคมของการอนุรักษ์และลดปัญหา
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต

276
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อรณรงค์ลดการสร้างและใช้ประโยชน์จากขยะในสถาบัน
2) เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมรณรงค์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. สร้างความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

100,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกล้เคียง

รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

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

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

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

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ รหัสโครงการ 6108000032
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 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
[ X ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อให้นักศึกษา
โดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาตลอดระยะเวลา 4 ปี ไปประยุกต์ใช้การประกอบวิช าชีพ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิ ดชอบของวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่
กาลังจะสาเร็จการศึกษา ควรจะมีการเตรียมความพร้อมสาหรับการทางาน อาทิเช่น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้าน
วิชาชีพ บุคลิกภาพ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และความรู้เกี่ยวกับการทางานเฉพาะด้านจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้พร้อมสาหรับการเรียนรู้เพื่อการทางาน
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 170,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. ภายในไตรมาสที่ 3 เบิกจ่าย

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

17

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 57600 บาท ค่าใช้สอย
60000 บาท ค่าวัสดุ 52400
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170000 บาท

170,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
60,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
60,000.00

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม 170,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

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

6.00

6.00

5.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสโครงการ
6108000033
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.51 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านวิทย์)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 : (S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ, (S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นคณะฯ ที่จัดการศึกษาอย่างมี
คุณ ภาพเป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้ว ยรูปแบบการจัดการการศึกษาที่
หลากหลาย โดยบุคลากรของคณะฯ มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีประโยชน์ต่อกัน และ
กระบวนการจัดการความรู้จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตการดาเนินงาน เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และพัฒนางานของตนเอง ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการเพิ่มขีดสมรรถนะการแข่งขันของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ ขึ้นกับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทุ่มเทชีวิตจิตใจ
มีใจรัก
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และเป็นที่ยอมรับของบุคลากร
อื่นๆ
2) เพื่อสนับสนุนการทางานของบุคลากร และการพัฒนาหน่วยงาน ให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. วิธีการดาเนินงาน
ประเภท - บุคลากรสายวิชาการดีเด่นด้านการเรียนการสอน ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย
และด้านบริการวิชาการ
– บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นด้านการให้บริการ
1) รับสมัครและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น
2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักการพิจารณาให้บุคลากรทราบ
3) บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติโดยรายชื่อผู้ถูกเสนอต้องไม่เป็น
คณะกรรมการพิจารณาประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น
4) คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น
5) ประกาศผลและมอบโล่
ประเภท - บุคลากรดีเด่นด้านครูดีในดวงใจ
1) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักการพิจารณาให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทราบ
2) ให้นักศึกษาเสนอชื่อ โดยรับกระดาษเสนอชื่อที่คณะกรรมการดาเนินการ (สานักงานคณบดี) ทาการเสนอ
ชื่อแล้วหย่อนรายชื่อลงในกล่อง (นักศึกษา ๑ คน มีสิทธิ์ ๑ สิทธิ์)
- คณะกรรมการดาเนินงานทาการรวมรวบผลคะแนนและแจ้งผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาประกาศเกียรติ
คุณบุคลากรดีเด่น เพื่อประกาศผล พร้อมมอบโล่
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 6,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินกิจกรรมเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

70

ระดับ

3

ไตรมาส

1
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11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. ประกาศเกียรติคุณเชิดชู
เกียรติบุคลากรดีเด่น คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวัสดุ จานวน 1
ครั้งๆ ละ 6,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท

6,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
6,000.00

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

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม-31 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม 6,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาววริศรา แน่นอุดร
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคลากร
ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ที่ได้รับ
รางวัล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

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)

คน

6.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาครูด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรม รหัสโครงการ 6108000034
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 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 : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ : (S2.3) ร้อยละของโรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง, (S2.5) ร้อยละของนักเรียนใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
นโยบายประเทศไทยยุคที่ 4 (Thailand 4.0) จะประสบความสาเร็จเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมของคนไทย การศึกษาไทยทุกระดับจึงจาเป็นต้องเตรียมเยาวชนไทยให้มีความพร้อมในการสร้าง
นวัตกรรมต่าง ๆ โดยการพัฒนาทักษะที่จาเ)นต้องใช้ในการพัฒนานวัตกรรม เช่น ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น ดังนั้นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้ จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาครู
ให้มีสมรรถนะในการจัดการศึฏษาให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการออกแบบเชิงวิศวกรรม
บนพื้นฐานความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรม
2) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีมโนทัศน์ในการสร้างนวัตกรรม
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5. กลุ่มเป้าหมาย
1) ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 1 คน
2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 30 คน
6. วิธีการดาเนินงาน การเป็นพี่เลี้ยง (Menter) ในการจัดการศึฏษาเพื่อสร้างนวัตกรรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาให้สามารถสร้างนวัตกรรมได้
เชิงเวลา
1. ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการตามกาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

30

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. พัฒนาครูด้านการจัดการ
ศึษาเพื่อสร้างนวัตกรรม

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุสาหรับ
การจัดกิจกรรม 15000 บาท ค่า
ถ่ายเอกสาร 5000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค.60-30 ก.ย.61

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

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
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

รวม 20,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผศ.พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาครูด้านการจัดการศึษาเพื่อสร้าง
นวัตกรรม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครูและ
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาสร้าง
นวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับการพัฒนา

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

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ พัฒนาวิทยาศาสตร์สู่สากล รหัสโครงการ 6108000035
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 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

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีก ารจัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อให้นักศึกษา
โดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาตลอดระยะเวลา 4 ปี ไปประยุกต์ใช้การประกอบวิช าชีพ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่
กาลังจะสาเร็จการศึกษา ควรจะมีการเตรียมความพร้อมสาหรับการทางาน โดยทักษะที่สาคัญคือทักษะทางภาษา การ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และความรู้เกี่ยวกับการทางานเฉพาะด้าน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดให้มีโครงการการพัฒนาวิทยาศาสตร์สู่สากลขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา
4. วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ แก่นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมภาษาอังกฤษแบบต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษานาไปใช้ได้จริง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย
2. ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย
3. ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่าย

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

120

ร้อยละ

20

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

50
25
25

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. การพัฒนาวิทยาศาสตร์สู่
สากล
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

100,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
25,000.00

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การพัฒนาวิทยาศาสตร์สู่สากล

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาสอบ
ผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

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

60.00

30.00

30.00

0.00

ร้อยละ

20.00

20.00

20.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและความตั้งใจในการเข้ารับการ
อบรมมีน้อย

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
สร้างความตระหนักในความสาคัญในการเรียนภษา
อังกฤษ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม รหัสโครงการ 6108000036
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.23 โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0101, 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ : (S1.1) จานวนชุมชนเป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่สามารถเป็นต้นแบบการจัดการตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน, (S1.7) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากมหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็นได้
จากความสาเร็จของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลาย ที่ล้วนสร้างความเจริญก้าวหน้าขึ้นบนรากฐานของการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น และสาหรับโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งประชาคมโลกกาลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้ง
ภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งเชิงบวกและลบ ทาให้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยียิ่งทวีความสาคัญมากขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือชิ้นสาคั ญที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ ทั้ง
ช่วยลดแรงกระทบด้านลบจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลาย และช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างสาเร็จจากโอกาสใหม่ๆ ที่จะ
เข้ามา ดังเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุ่งให้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิ ศ
ทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
แรงขับเคลื่อนที่สาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และ
แรงงานที่มีผลิตภาพต่า ไปสู่การใช้ความรู้และความชานาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แก่คณาจารย์และนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีความเห็นพ้องในการเตรีย ม
ความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประเทศและการบริการวิชาการก็นับเป็นภารกิจที่สาคัญอย่างหนึ่งของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและขีดความสามารถของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาค
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 240,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย
2. ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย
3. ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่าย

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

โครงการ

16

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

50
25
25

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. การบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 31
กันยายน 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
67200 บาท ค่าใช้สอย 62400
บาท ค่าวัสดุ 110400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240000 บาท

240,000.00

สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกล้เคียง

รวม 240,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
120,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
60,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
60,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

290
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการ
บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการอบรม

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

8.00

4.00

4.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ จัดอบรมผู้สูงอายุโดยเน้นกระบวนการกลุ่มและการฝึกปฏิบัติ รหัสโครงการ 6108000037
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.22 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการสร้างชุมชนน่าอยู่ของผู้สูงวัยในชุมชนท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0302, 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ : (S3.2) จานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้
และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น การจัดโครงการ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการสร้าง
ชุมชนน่าอยู่ของผู้สูงวัยในชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นโครงการหนึ่งที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
จะได้บริการวิชาการที่เป็นการนาความรู้ทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม สร้างอัตลักษณ์ของสาขาวิชาและ
ความสั มพัน ธ์อั น ดีกับ ชุมชนในพื้ น ที่ ส าขาสาธารณสุ ขชุมชนเป็ นสาขาวิช าที่เน้ นการเรียนการสอนให้ นักศึกษาเห็ น
ความสาคัญของการส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริการวิชาการนี้จะเป็นการตอบโจทย์การ
พัฒ นานักศึกษาของสาขาวิชาที่กาหนดให้มีการพัฒ นาทักษะของนักศึกษาให้ครบทั้ง 6ประการรวมทั้งเสริมสร้างให้
นักศึกษาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากโครงการเพื่อการศึกษาวิจัยในการส่ง เสริมสุขภาพผู้สูงอายุอีกด้วย ดังนั้นจัด
โครงการครั้งนี้จึงเป็นการบูรณาการทั้งการจัดบริการวิชาการ
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ มีการรับรู้ที่ดี มีทักษะในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2) เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชนของตนเองให้น่าอยู่เหมาะสมกับการเป็นชุมชนที่
ผู้สูงอายุใช้เป็นที่อยู่อาศัย
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ ญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ผู้นาชุมชน/
ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตาบลบ้านกรด อาเภอบางปะอิน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดอบรมผู้สูงอายุโดยเน้นกระบวนการกลุ่มและการฝึกปฏิบัติ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 125,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงหอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. เบิกจ่ายภายในไตรมาส 2

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

40

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. การส่งเสริมการดูแล
สุขภาพและการสร้างชุมชน
น่าอยู่ของผู้สูงวัยในชุมชน
ท้องถิ่น

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
50,400 บาท
ค่าใช้สอย 52,000 บาท
ค่าวัสดุ 22,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125000 บาท

125,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
ตาบลบ้านกรด อาเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

รวม 125,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
125,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. การส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการสร้าง
ชุมชนน่าอยู่ของผู้สูงวัยในชุมชนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผู้สูงอายุ/ผู้ดูแล/ญาติที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ การรับรู้และทักษะที่ถูกต้อง
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

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)

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

40.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา รหัสโครงการ 6108000038
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.51 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านวิทย์)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0106, 1.6 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ : (A1.5) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ศิลปหัตถกรรมภูมิปั ญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่ทรงคุณ ค่าทั้งงานศิลปะ งานอาหาร งานผ้า แต่ ปัจจุบันได้เลือน
หายไปจากสั งคม เนื่ องจากมีกระแสความนิยมของต่างชาติเข้ามามีบ ทบาทในสั งคมไทย ทาให้ คนรุ่นหลั งไม่รู้จัก
ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาประจาชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒ นธรรม เช่นงานอาหารไทยสิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความ
ละเอียดอ่อนประณีตในการทาตั้งแต่วัตถุดิบ วิธีการทาที่กลมกลืน พิถีพิถัน ในเรื่องรสชาติ สีสัน ความสวยงาม
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อปลูกจิตสานักให้เกิดความรัก รู้คุณค่า และเกิดความคิดในการที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คง
อยู่คู่ชาติไทย
5. กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชน และผู้สนใจทั่วไป
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6. วิธีการดาเนินงาน 1.จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.การ
ประกวดงานศิลปหัตถกรรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2561 ถึง วันที่ 30/06/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
2. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างน้อย
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจต่อโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
2. ความสามารถนาความรู้ไปใช้ของผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ
ผลิตภัณฑ์

85
1

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. การบริการวิชาการด้าน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. การประกวดงานศิลปหัต
กรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร/ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ/ค่า
ถ่ายเอกสาร/ป้ายประชาสัมพันธ์/
วัสดุอุปกรณ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน/ค่า
ใช้สอย/ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

10,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
10,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม 30,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การบริการวิชาการด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การประกวดงานศิลปหัตกรรม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ
ต่อโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ต่อโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ

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

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ การศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา รหัสโครงการ 6108000039
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.51 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านวิทย์)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 : (S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็นได้
จากความสาเร็จของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลาย ที่ล้วนสร้างความเจริญก้าวหน้าขึ้นบนรากฐานของการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น และสาหรับโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งประชาคมโลกกาลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้ง
ภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งเชิงบวกและลบ ทาให้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยียิ่งทวีความสาคัญมากขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือชิ้นสาคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ ทั้ง
ช่วยลดแรงกระทบด้านลบจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลาย และช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้า งสาเร็จจากโอกาสใหม่ๆ ที่จะ
เข้ามา ดังเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุ่งให้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศ
ทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
แรงขับเคลื่อนที่สาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และ
แรงงานที่มีผลิตภาพต่า ไปสู่การใช้ความรู้และความชานาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
แก่คณาจารย์และนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีความเห็นพ้องในการเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่ประเทศ จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นศูนย์บริการการเรียนรู้ การ
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วิจั ย และพัฒ นาทางวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ ในระดับ ภูมิภ าค จึงริเริ่ม
โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาขึ้นเพื่อหาแนวปฏิบัติใหม่ๆ ในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดาเนินงาน ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/250 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

20

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. ศึกษาดูงานศูนย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

100,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม 100,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

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

0.00

20.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ การจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาเคมี รหัสโครงการ
6108000040
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 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 : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0107, 1.7 สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : (S1.5) จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยนาศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านเคมีมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งประเทศไทยยังเข้าสู่อาเซียน
ดังนั้นสาขาวิชามีความจาเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาสาขาเคมีให้มีทักษะทั้งทางวิชาชีพ การสื่อสาร และ
การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขกับโลกภายนอกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ มี
จิตสานึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้นสาขาเคมีจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนนอกเหนือจากในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โดยนาศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อฝึกฝนทักษะการเรียนรู้และการใช้
ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
2) เพื่อให้นักศึกษามีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้
3) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ

301
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี และบุคลากรภายนอก จานวน 26 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและเรียนรู้ในด้านทักษะทางภาษา
การศึกษาพืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติ และเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 22,900.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี และบุคคลภายนอก
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ดาเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 2 (1 ม.ค.61-31 มี.ค.61)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

26

ร้อยละ
ร้อยละ

60
80

ครั้ง

1

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและกิจกรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดนครราชศรีมา
2. เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดนครราชศรีมา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
จานวน 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ
600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

3,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
จานวน 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ
600 บาท รวมเป็นเงิน 3,600
บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และพนักงาน
จานวน 7 คนๆละ 2 วันๆละ
240 บาท รวมเป็นเงิน 3,360
ค่าเช่ารถตู้ จานวน 1 คันๆละ 2
วันๆละ 1,470 บาท รวมเป็นเงิน
2,940 บาท
ค่าน้ามันรถ จานวน 2 วันๆละ
1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000
บาท
ค่าที่พัก จานวน 10 ห้องๆละ 1
คืนๆละ 740 บาท รวมเป็นเงิน
7,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,300 บาท

19,300.00

0.00

รวม 22,900.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเคมี

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
3,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

19,300.00

0.00

0.00
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

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

26.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

26.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสโครงการ
6108000041
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.23 โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 : (S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การก้าวเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเป็นทั้งหนทางเพื่อการพัฒนาตนเองของผู้สอนและอานวยผลต่อหน่วยงาน
องค์กรทางการศึกษาที่สังกัด การก้าวเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการจาเป็นต้องมีการจัดกระบวนทัศน์เพื่อให้ทราบเส้นทาง
บริบท องค์ประกอบต่างๆ ในการเตรียมความพร้อม สะสมและสร้างสรรค์ผลงาน สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อการบ่ม
เพาะและเลือกช่องทางความชานาญ ความเข้าใจในความจาเป็นและบริบทต่างๆ จะนามาซึ่งทัศนคติที่ถูกต้อง ส่งผลต่อ
การปฏิบัติภาระงานด้วยความเข้าใจ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมโดยการเรียนรู้ทาความเข้าใจเกิดเป็นรูปธรรม และ
เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการในขั้นต้น ผ่านการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในการสร้างผลงานวิชาการ
ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองต่อไปประกอบกับต้นทุนหนึ่งที่บุคลากรใน
สาขาฯ สามารถนามาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างผลงานทางวิชาการ จึ งเห็นว่านอกจากการรับรู้ข้อมูลของการก้าวสู่การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการสร้างความเข้าใจเพื่อการเตรียมความพร้อมแล้วเพื่อให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม และสนับสนุน
การสร้างพื้นฐานการเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการร่วมกันจึงเห็นสมควรให้มีจัดกิจกรรมให้ความรู้และการ
ปฏิบัติการ ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการเองและหน่วยงานที่สังกัดด้วย
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการมีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
2) เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในเพื่อการขอตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
3) เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทาผลงานวิชาการของอาจารย์พี่เลี้ยงที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
4) สามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. วิธีการดาเนินงาน
1) จัดสัมมนาให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ เพื่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ
2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนาการเขียนทาผลงานวิชาการในภาพรวม
3) พัฒนาผลงานทางวิชาการ
4) ตรวจให้คาแนะนาจากวิทยากรผู้มีความชานาญในการทาผลงานทางวิชาการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 15,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจในโครงการ
2. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการทาผลงานวิชาการ และมีความก้าวหน้า
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ

80
35

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. อาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อ
พัฒนาการเข้าสู่ตาปแหน่ง
วิชาการ/ผลงานวิจัยของ
อาจารย์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560-ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. พี่สอนน้องในการพัฒนา
ผลงานเพื่อการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 - ธันวาคม
2560

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1
คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 3600 บาท
ค่าอาหารว่าง 10 คนๆ ละ2 มื้อๆ
ะ 25 บาท เป็นเงิน 500 บาท
ค่าจ้างทาเอกสารอบรม 10 เล่มๆ
ละ 90 บาท เป็นเงิน 900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท

5,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
5,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1
คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 3600 บาท
ค่าอาหารว่าง 5 คน 2 มื้อๆ ละ
25 บาท เป็นเงิน 250 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 5 คนๆ ละ 1
มื้อๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 375

10,000.00

10,000.00

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

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

บาท
ค่าจ้างทาเอกสารอบรม 5 เล่มๆ
ละ 120 บาท เป็นเงิน 600 บาท
ค่าวัสดุ 1 รายการ เป็นเงิน 5175
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

รวม 15,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. อาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาการเข้าสู่
ตาปแหน่งวิชาการ/ผลงานวิจัยของอาจารย์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึง
พอใจในโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึง
พอใจในโครงการ

2. พี่สอนน้องในการพัฒนาผลงานเพื่อการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

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)

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ การเตรียมความพร้อม เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร รหัสโครงการ
6108000042
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.21 โครงการพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และได้ประกาศใช้เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ปี การศึกษา 2557 2559 ทั้งนี้ได้มีการกาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึก ษาเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะวิชา และระดับสถานบันจากการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ฯ
จึงดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อความ
เข้าใจในการเขียนรายงาน TQR การเขียนผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) รวมถึงแนวทางการประเมินหลักสูตร
แบบ Peer Review ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนผลการดาเนินงานของ หลักสูตร
(มคอ.7) รวมถึงแนวทางการประเมินหลักสูตรแบบ Peer Review
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ใหม่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 45 คน
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561 ถึง วันที่ 31/03/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 25,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจผู้เข้าอบรม
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จตามระยะเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

90

ร้อยละ

85

ไตรมาส

2

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. การเตรียมความพร้อม
เพื่อประเมินคุณภาพ
การศึกษา ภายใน ระดับ
หลักสูตร

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร จานวน 2 คนๆ ละ 7
ชม.ๆ ละ 600บาท เป็นเงิน
8400 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 45 คนๆ ละ 4
มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 6300
บาท
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 45
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาท
เป็นเงิน 9000 บาท
ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการ
อบรม เป็นเงิน 1300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 มกราคม 2561-30
มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม 25,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาววริศรา แน่นอุดร

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
25,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การเตรียมความพร้อม เพื่อประเมิน
คุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมอบรม

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

0.00

90.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

309

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ การส่งเสริมงานวิจัย รหัสโครงการ 6108000043
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.23 โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ : (S3.11) ร้อยละของอาจารย์ทาวิจัยต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด, (A3.4) ร้อยละของจานวนนักวิจัยรุ่น
ใหม่เพิ่มขึ้น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็นได้
จากความสาเร็จของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลาย ที่ล้วนสร้างความเจริญก้าวหน้าขึ้นบนรากฐานของการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น และสาหรับโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งประชาคมโลกกาลั งเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้ง
ภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งเชิงบวกและลบ ทาให้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยียิ่งทวีความสาคัญมากขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือชิ้นสาคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ ทั้ง
ช่วยลดแรงกระทบด้านลบจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลาย และช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างสาเร็จจากโอกาสใหม่ๆ ที่จะ
เข้ามา ดังเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุ่งให้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศ
ทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
แรงขับเคลื่อนที่สาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และ
แรงงานที่มีผลิตภาพต่า ไปสู่การใช้ความรู้และความชานาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
แก่คณาจารย์และนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีความเห็นพ้องในการเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์

310
และเทคโนโลยีแก่ประเทศ จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นศูนย์บริการการเรียนรู้ การ
วิจั ย และพัฒ นาทางวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ ในระดับ ภูมิภ าค จึงริเริ่ม
โครงการส่งเสริมการวิจัยการวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการนาเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) เพื่อส่งเสริมการทาวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. วิธีการดาเนินงาน สนับสนุนการวิจัยและการนาเสนอผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์และนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 930,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการนาเสนอ
2. จานวนโครงการวิจัย
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

เรื่อง
โครงการ

10
30

ร้อยละ
ร้อยละ

80
50

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. สนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์และนักศึกษา

ใช้สอย
รายละเอียด :
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

100,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
15,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
35,000.00

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
25,000.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
2. การพัฒนางานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 830,000 บาท

830,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
300,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
300,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
230,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 31
ตุลาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม 930,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. สนับสนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารย์และนักศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งใน
การนาเสนอผลงานวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
โครงการวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวน
โครงการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่

2. การพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

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

2.00

4.00

2.00

2.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

30.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

50.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ กิจกรรมสารวจความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต รหัสโครงการ 6108000044
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 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

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสารวจความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิตขึ้น เนื่องจาก
เป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งที่สะท้อนการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับหลักสูตรในการรายงาน
ผลการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีข้อมูลสารสนเทศด้านงานประกัน ประกอบการประเมินที่
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสารวจความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต
2) เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และนักศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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6. วิธีการดาเนินงาน สารวจข้อมูล
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2561 ถึง วันที่ 30/06/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จตามระยะเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

90

ร้อยละ

85

ไตรมาส

3

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมสารวจความพึง
พอใจของนายจ้างและผู้ใช้
บัณฑิต

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าถ่ายเอกสาร
และค่าวัสดุ 2000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2000 บาท

จานวนเงิน
2,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
2,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 เมษายน 2561-30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม 2,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาววริศรา แน่นอุดร
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. กิจกรรมสารวจความพึงพอใจของนายจ้าง
และผู้ใช้บัณฑิต

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ตอบ
แบบสารวจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต

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)

ร้อยละ

0.00

0.00

90.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ อบรมการบริหารงาน ISO 9000 และการจัดการของเสียหรือของเสียอันตราย รหัสโครงการ
6108000046
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 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 : (S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) หรือ มาตรฐานระบบการบริหารงาน ISO 9000
จัดเป็นระบบมาตรฐานของกระบวนการจัดการภายในองค์กร ตามแนวคิดที่ต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าคุณภาพของชิ้น
และการบริการที่มีมาตรฐานชัดเจน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและให้เกิดการพัฒนายกระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการให้เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ การตรวจติดตามภายในองค์กร (Internal audit) เป็นเครื่องมือสาคัญของ
ระบบการบริหารตามมาตรฐาน ISO เพราะถ้าองค์กรใดมีการตรวจติดตามภายในอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะทาให้
ระบบบริห ารงานคุณ ภาพ ISO 9000:2015 สามารถขับเคลื่ อนได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ปัญ หาความ
สูญเสียภายในองค์กรก็จะลดน้อยลงไป เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทางานของทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินงานวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ที่มีความเสี่ยงภัยสูงต่ออันตรายต่าง ๆ หลายประการ อาทิเช่น สารระเหยที่เป็นพิษ ก๊าซอัดแรงดัน ของเหลวติดไฟง่าย
สารรังสี สารกัดกร่อน และงานส่งตรวจติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมต่อ
นักศึกษาและบุคลากร ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีนโยบายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของเสี ย
และของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมอันดีจากบุคลากรภายในคณะฯ
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ ถึงโครงสร้างของเอกสาร ในระบบการจัดการ
2) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ ถึงวิธีการในการจัดทาเอกสาร ในรูปแบบของการเขียนพรรณนา และรูปแบบ
ของการเขียน Flow Chart
3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและทราบวิธีการบริหารจัดการของเหลือทิ้งและของเหลือทิ้งอันตรายได้อย่างถูกวิธี
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. วิธีการดาเนินงาน
1) จัดอบรมโครงสร้างของเอกสาร ในระบบการจัดการ
2) จัดอบรมการบริหารจัดการของเหลือทิ้งและของเหลือทิ้งอันตราย
3) อบรมการฝึกปฏิบัติการจัดการของเหลือทิ้งอันตราย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561 ถึง วันที่ 30/03/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าอบรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจ
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

30

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. อบรมระบบการ
บริหารงาน ISO 9000 และ
การจัดการของเสียหรือของ
เสียอันตราย
ระยะเวลาดาเนินการ
มค 61-มีค61
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน

30,000.00

- ค่าวิทยากร 1 คน 18 ชั่วโมง
600 บาท 10,800
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30
คน 6 มือ้ 35 บาท 6,300
- ค่าอาหาร 30 คน 3 มื้อ 100
บาท 9,000
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 1 โครงการ
1 ครั้ง 3,900 บาท 3,900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

รวม 30,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

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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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. อบรมระบบการบริหารงาน ISO 9000
และการจัดการของเสียหรือของเสียอันตราย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้า
อบรม
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)

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รหัสโครงการ 6108000047
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.23 โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0101, 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ : (S1.1) จานวนชุมชนเป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่สามารถเป็นต้นแบบการจัดการตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็นได้
จากความสาเร็จของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลาย ที่ล้วนสร้างความเจริญก้าวหน้าขึ้นบนรากฐานของการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น และสาหรับโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งประชาคมโลกกาลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้ง
ภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งเชิงบวกและลบ ทาให้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยียิ่งทวีความสาคัญมากขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือชิ้นสาคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ ทั้ง
ช่วยลดแรงกระทบด้านลบจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลาย และช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างสาเร็จจากโอกาสใหม่ๆ ที่จะ
เข้ามา ดังเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุ่งให้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศ
ทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมั ย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
แรงขับเคลื่อนที่สาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และ
แรงงานที่มีผลิตภาพต่า ไปสู่การใช้ความรู้และความชานาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
แก่คณาจารย์และนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีความเห็นพ้องในการเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีแก่ประเทศ จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นศูนย์บริการการเรียนรู้ การ
วิจั ย และพัฒ นาทางวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ ในระดับ ภูมิภ าค จึงริเริ่ม
โครงการ พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาของท้องถิ่น
4. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไปสู่การใช้ประโยชน์แพร่หลายอย่างเป็นรูปธรรม
5. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง
6. วิธีการดาเนินงาน สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมกับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 260,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนชิ้นงานนวัตกรรม
2. จานวนฐานข้อมูล
เชิงคุณภาพ
1. จานวนชิ้นงานที่นาไปใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
เชิงเวลา
1. ภายในไตรมาสที่ 3

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชิ้น
รายการ

16
1

ชิ้น
ร้อยละ

3
80

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นเชิงพาณิชย์

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. คลังปัญญาวิสาหกิจฐาน
วิทยาศาสตร์

แผนการปฏิบตั งิ าน

160,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
80,000.00

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)
0.00

100,000.00

50,000.00

30,000.00

20,000.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม 260,000.00
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เชิงพาณิชย์
2. คลังปัญญาวิสาหกิจฐานวิทยาศาสตร์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชิ้นงาน
นวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนชิ้นงานที่
นาไปใช้เพื่อการพาณิชย์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ฐานข้อมูล

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

0.00

0.00

16.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

3.00

0.00

รายการ

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการถ่ายทอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสโครงการ
6108000048
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.23 โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0107, 1.7 สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : (A1.8) จานวนโครงการอันเนื่องมาจากศาสตร์พระราชา ที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ต่อยอดได้
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ภารกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ตามพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 คื อ ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิด
ชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
ส่งเสริมวิช าการและวิช าชีพชั้น สู ง ทาการสอน วิจัย ให้ บ ริการแก่สั งคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยี
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู สาขาวิชาเทคโนโลยยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีการจัดการเรียนการสอน การทาวิจัยทางด้าน
เทคโนโลยี โดยนักศึกษาที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น และบริเวณใกล้เคียง ที่มีความต้องการที่จะเข้ามา
เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ และเป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดบริการวิชาการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่
โดยยึดหลักทางด้านเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนว
ทางการให้ความรู้กับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้หลักการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนหรือท้องถิ่น
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นั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา
ชุมชนต้ น แบบแห่ งการเรีย นรู้ ทางด้านเทคโนโลยีเพื่ อ สู่ การพั ฒ นาชีวิตอย่างยั่งยื นตามเทคโนโลยีอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดาริขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นอื่นๆ ที่สนใจ เข้ามาศึกษาและนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนและท้องถิ่นในการนาเทคโนโลยีไปใช้งานสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหา
ที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้ เพื่อเป็ นการถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้และรักษาภูมิปัญญาไทยจากศาสตร์พระราชาในการใช้
สมุนไพรเพื่อทายาหม่อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทายาหม่องไว้ใช้ภายในครัวเรือนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด
ธุรกิจได้
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561 ถึง วันที่ 31/03/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 23,775.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. โครงการถ่ายทอดศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2561 -มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
2. โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบแห่งการเรียนรู้
ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน ตาม
เทคโนโลยีอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2561- มีนาคม

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 600 บาท
ค่าอาหารว่าง 875 บาท
ค่าวัสดุ 7300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8775 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คน ๆละ 12 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท เป็นเงิน 7200 บาท
ค่าอาหารว่าง 30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ
ละ 25 เป็นเงิน 3000 บาท
ค่าอาหาร 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ
50 เป็นเงิน 3000 บาท
ค่าวัสดุ 1800 บาท

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

8,775.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
8,775.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน

รวม 23,775.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. โครงการถ่ายทอดศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมอบรม

2. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบแห่งการ
เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชีวิต
อย่างยั่งยืน ตามเทคโนโลยีอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

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)

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ อบรม “จริยธรรมวิจัยในคน” รหัสโครงการ 6108000052
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.23 โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ : (S3.11) ร้อยละของอาจารย์ทาวิจัยต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด, (A3.4) ร้อยละของจานวนนักวิจัยรุ่น
ใหม่เพิ่มขึ้น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ในการทาวิจัยส่วนหนึ่งมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการในคน เนื่องจากคนหรือมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความ
ซั บ ซ้ อ น แตกต่ า งจากสิ่ งมี ชี วิต อื่ น ๆ ไม่ อ าจจะน าข้ อ มู ล จากการทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร หรือ จากการศึ ก ษาใน
สัตว์ทดลองมาทดแทนได้ การวิจัยในคนนี้จะต้องมีผู้ยอมตนมาเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยซึ่งได้รับการปฏิบัติตามกระบวนการ
ศึกษาวิจัย อันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการเข้าร่วมการวิจัยนั้นได้ ผู้ที่ยอมตนมาเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย
เป็นบุคคลที่นักวิจัยควรจะให้ความเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยการขอความยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัคร
ใจ ภายหลังจากที่ได้รับ ข้อมูลทั้งในด้านประโยชน์และโทษที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย รวมทั้งได้รับการดูแลและ
ป้องกันจากนักวิจัยที่จะทาให้การวิจัยนั้นมีความเสี่ยงน้อยที่สุด และให้ความช่วยเหลือดูแลแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย หน้าที่เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่นักวิจัยจะต้องตระหนักและปฏิบัติเพื่อให้สังคมมั่นใจว่าผู้ที่ยอมตนมาเข้า
ร่วมการวิจัย จะได้รับการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพอย่างดีที่สุด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลายสาขาวิชาที่จาเป็นต้องทาการวิจัยในคนอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งการวิจัย
ใน แต่ละสาขามีความลึกซึ้งและรายละเอียดที่แตกต่างกัน จึงควรมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นที่
ยอมรับ ในระดับ สากล เพื่อประกัน คุณ ภาพงานวิจัยว่าได้ดาเนิ นการตามระเบี ยบวิธีวิจัย ที่ให้ ความเคารพ รวมทั้ ง
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คุ้ม ครองสิ ท ธิและ สวัส ดิภ าพของผู้ เข้ าร่ ว มการวิจัย ทุ กคนอย่างถูกต้ อ งตามหลั ก จริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่ งเป็ น
หลักเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วโลก ด้วยเหตุผลนี้จึงได้จัดให้มีการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน สาหรับการวิจัยให้แก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2) เพื่อให้ทราบวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนของมหาวิทยาลัย
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. วิธีการดาเนินงาน
1) วางแผนการดาเนินงาน ประสานงานกับวิทยากร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ขออนุมัติงบประมาณ ทาเอกสารขออนุญาต และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) นักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมตามจานวน และระยะเวลาที่กาหนดไว้
4) ขออนุญาตเบิกจ่าย สิ้นสุดโครงการ ประเมินผลและจัดทารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561 ถึง วันที่ 31/03/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 12,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. อาจารย์เข้าอบรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

60

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. อบรม “จริยธรรมวิจัยใน
คน”

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด :
1. ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
3,600
2. ค่าใช้สอย
- ค่าเอกสารประกอบอบรม 60
คนๆ ละ 1 ชุด 1,700
- ค่าอาหารว่าง 60 คนๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 25 บาท 3,000
- ค่าอาหารกลางวัน
60
คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท
4,200

12,500.00

ระยะเวลาดาเนินการ
มค 61-มีค 61
สถานที่ดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12500 บาท

รวม 12,500.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
12,500.00

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 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนี
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรม “จริยธรรมวิจัยในคน”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนอาจารย์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

คน
กิจกรรม

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)

0.00
0.00

60.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) รหัสโครงการ 6111000007
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.66 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
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
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) ข้าราชการพลเรือน
2) ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3) ผู้ดารงตาแหน่งบริหารไม่มีวาระ
6. วิธีการดาเนินงาน สารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 247,543,300.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนบุคลากรทางการศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการภาครัฐ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เชิงเวลา
1. เบิกจ่ายได้ตรงตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

อัตรา

105

ร้อยละ

85

ไตรมาส

4

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. เงินเดือน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 31
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
2. ค่าจ้างชั่วคราว
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
3. ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด
เงินเดือน
รายละเอียด : 1. เงินเดือน
บุคลากร
2. เงินประจาตาแหน่ง
3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน
สาหรับข้าราชการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
58893600 บาท
ค่าจ้างชั่วคราว
รายละเอียด : ค่าจ้าง
ประจา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1889300
บาท

เงินเดือน
รายละเอียด :
ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8223100
บาท

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

58,893,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
14,723,400.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
14,723,400.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
14,723,400.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
14,723,400.00

1,889,300.00

472,325.00

472,325.00

472,325.00

472,325.00

8,223,100.00

2,055,775.00

2,055,775.00

2,055,775.00

2,055,775.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
4. ค่าตอบแทน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
5. เงินอุดหนุนบุคลากร
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
6. ค่าจ้างประจา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.
61

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

9,860,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
2,465,075.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
2,465,075.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
2,465,075.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
2,465,075.00

162,960,100.00

40,740,025.00

40,740,025.00

40,740,025.00

40,740,025.00

เงินเดือน
รายละเอียด : ค่าจ้าง
ประจา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5716900
บาท

5,716,900.00

1,429,225.00

1,429,225.00

1,429,225.00

1,429,225.00

รวม

247,543,300.00

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ
ค่าตอบแทนผู้บริหารมีวาระ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9860300
บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
162960100 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางลักขณา เตชวงษ์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เงินเดือน

2. ค่าจ้างชั่วคราว

3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4. ค่าตอบแทน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการภาครัฐ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการภาครัฐ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการภาครัฐ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการภาครัฐ

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

105.00

105.00

105.00

105.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

20.00

20.00

20.00

20.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

3.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

3.00
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กิจกรรมย่อย

5. เงินอุดหนุนบุคลากร

6. ค่าจ้างประจา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการภาครัฐ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการภาครัฐ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

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

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

3.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

20.00

20.00

20.00

20.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์) รหัสโครงการ 6111000008
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.47 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (ด้านวิทย์)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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
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) จานวนข้าราชการพลเรือน
2) จานวนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3) จานวนผู้ดารงตาแหน่งบริหารไม่มีวาระ
6. วิธีการดาเนินงาน สารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,116,900.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนบุคลากรทางการศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการภาครัฐ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
เชิงเวลา
1. เบิกจ่ายได้ตรงตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

อัตรา

350

ร้อยละ

85

ไตรมาส

4

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. ค่าใช้สอยและวัสดุ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
558450 บาท
ค่าวัสดุ 558450 บาท

1,116,900.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
279,225.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
279,225.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
279,225.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
279,225.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1116900
บาท

รวม 1,116,900.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางลักขณา เตชวงษ์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ค่าใช้สอยและวัสดุ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการภาครัฐ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

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

12.00

12.00

12.00

12.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) รหัสโครงการ 6111000009
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
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) ข้าราชการพลเรือน
2) ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3) ผู้ดารงตาแหน่งบริหารไม่มีวาระ
6. วิธีการดาเนินงาน สารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 6,164,600.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนบุคลากรมีความพึงพอใจในการให้บริการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
เชิงเวลา
1. ซื้อจ้าง - เบิกจ่ายได้ตรงตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

อัตรา

300

อัตรา

85

ไตรมาส

4

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. ค่าจ้างเหมาบริการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
2. ค่าสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา
บริการ

แผนการปฏิบตั งิ าน

991,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
247,900.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
247,900.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
247,900.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
247,900.00

5,173,000.00

5,173,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 991600
บาท

ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ค่า
สาธารณูปโภค ประจาเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5173000
บาท

รวม 6,164,600.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางลักขณา เตชวงษ์
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ค่าจ้างเหมาบริการ

2. ค่าสาธารณูปโภค

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากร
ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย

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)

งาน

3.00

3.00

3.00

3.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

งาน

2.00

2.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

85.00

0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม - ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) รหัสโครงการ 6111000010
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) ข้าราชการพลเรือน
2) ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3) ผู้ดารงตาแหน่งบริหารไม่มีวาระ
6. วิธีการดาเนินงาน สารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 64,570,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างได้รับการจัดซื้อครบถ้วน
2. การก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เชิงเวลา
1. ซื้อจ้าง - เบิกจ่าย ตรงตามกาหนดเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุด
งาน

33
1

อัตรา

85

ไตรมาส

4

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. ค่าก่อสร้างอาคาเรียน
ศิลปกรรมศาสตร์ (ผูกพัน)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
2. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ถนนสายหลักและ
สิ่งก่อสร้างประกอบ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
อาคาร 2
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด
สิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด : ค่าก่อสร้าง
อาคารเรียนศิลปกรรมศาสตร์
(ผูกพัน) ปี 2561

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

31,389,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
7,847,250.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
7,847,250.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
7,847,250.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
7,847,250.00

29,106,000.00

7,276,500.00

7,276,500.00

7,276,500.00

7,276,500.00

958,500.00

239,625.00

239,625.00

239,625.00

239,625.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31389000
บาท

สิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด : งานปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า ถนนสายหลัก
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29106000
บาท

สิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด : งานปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า อาคาร 2
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 958500 บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
4. ครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะครุศาสตร์ , หน่วย
ตรวจสอบภายใน

5. ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ , สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จานวน 2
เครื่อง ใช้ในคณะครุศาสตร์ 1
เครื่อง และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 1 เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ครภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ราคา 21000 จานวน 2
เครื่อง รวมเป็นเงิน 42,000.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
42,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน
30 ใช้ใน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 25 เครื่อง , สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 5 เครื่อง
คุณลักษณะ
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว
สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ
DLP
- ขนาด SVGA และ XGA เป็น
ระดับความละเอียดของภาพที่
True

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

42,000.00

42,000.00

0.00

0.00

0.00

1,080,000.00

1,080,000.00

0.00

0.00

0.00

1,995,000.00

1,995,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1080000
บาท

6. ครุภัณฑ์ชุดกล้องวงจร
ปิด
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ราคา 36000
จานวน 30 เครื่อง รวมเป็นเงิน
1,080,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
1,080,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ชุดกล้องวงจร
ปิด 1 ชุด
คุณลักษณะ
- เป็นกล้องวงจรปิดชนิดสี
Network Camera แบบ
เบ็ดเสร็จในตัว
- มีตัวรับภาพชนิด Progressive
Scan CMOS ขนาด 1/1.9"
ความละเอียด 2 Megapixel
หรือดีกว่า
- สามารถส่งสัญญาณภาพด้วย
ความเร็ว 60 FPS ที่ขนาดภาพ
1920 x 1080 หรือดีกว่า
- ระบบจะต้องสนับสนุนอุปกรณ์
กล้องวงจรปิดจากหลากหลาย
ผู้ผลิตโดยไม่น้อยกว่า 120 ยี่ห้อ
และรอบรับอุปกรณ์ตาม
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

มาตรฐาน ONVIP และ PSIA
- ซอฟต์แวร์บริหารจัดการภาพ
ในระบบทั้งหมดต้องถูกวิจัย
และพัฒนาขึ้นโดยเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์เองทั้งหมด จะต้องไม่
มีการนามาดัดแปลงหรือ OEM
แต่อย่างใด
- รองรับการทางานแบบ Dual
Streaming คือ สามารถดูภาพ
และบันทึกภาพด้วยเงื่อนไข
รูปแบบของภาพวีดีโอที่ต่างกัน
ในเวลาเดียวกันได้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1995000
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์ชุดกล้องวงจรปิด
ราคา 1995000 จานวน 1 ชุด
รวมเป็นเงิน 1,995,000.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
1,995,000.00 บาท

รวม 64,570,500.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางลักขณา เตชวงษ์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ค่าก่อสร้างอาคาเรียนศิลปกรรมศาสตร์
(ผูกพัน)

2. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนนสายหลัก
และสิ่งก่อสร้างประกอบ
3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า อาคาร 2
4. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

5. ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

6. ครุภัณฑ์ชุดกล้องวงจรปิด

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายค่า
งวดงานก่อสร้าง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการส่ง
มอบงวดงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการส่ง
งวดงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครุภัณฑ์
ใช้ในสานักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครุภัณฑ์
สาหรับใช้งาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครุภัณฑ์
สาหรับใช้งาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
การให้บริการของมหาวิทยาลัย

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

3.00

3.00

3.00

3.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

3.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ชึ้น

2.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

85.00

0.00

0.00
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สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

341

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์ - สิ่งก่อสร้าง) รหัสโครงการ 6111000011
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.47 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (ด้านวิทย์)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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
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) ข้าราชการพลเรือน
2) ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3) ผู้ดารงตาแหน่งบริหารไม่มีวาระ
6. วิธีการดาเนินงาน สารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/03/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 41,761,100.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนการส่งมอบงวดงานก่อสร้าง
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
เชิงเวลา
1. ซื้อจ้าง - เบิกจ่ายตรงตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

เดือน

6

ร้อยละ

85

ไตรมาส

2

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. การก่อสร้างอาคารเรียน
รวมและโรงอาหาร (ผูกพัน)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 31
มีนาคม 2561

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

สิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด : ค่างวดการ
ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและ
โรงอาหาร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41761100
บาท

41,761,100.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
41,761,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

สถานที่ดาเนินการ
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี

รวม 41,761,100.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางลักขณา เตชวงษ์
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การก่อสร้างอาคารเรียนรวมและโรง
อาหาร (ผูกพัน)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการส่ง
มอบงวดงานก่อสร้าง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย

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

0.00

3.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานกองนโยบายและแผน รหัสโครงการ 6112000003
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
กองนโยบายและแผน สานั กงานอธิการบดี เป็นหน่ว ยงานสนับสนุนภาระหน้าที่ของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดทาแผน การจัดทางบประมาณ การติดตามและประเมินผล การรายงานผล
การดาเนินงานต่างๆ การจัดทาสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการดาเนินงานวิเทศ
สัมพันธ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิ ทยาลัยซึ่งจะนา
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาสนับสนุนงานต่างๆ ภายในกองนโยบายและแผน โดยจะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีความบกพร่องในปีที่ผ่านมา นั้น
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กองนโยบายและแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองนโยบายและแผน
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6. วิธีการดาเนินงาน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 414,320.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรมที่จัด
เชิงคุณภาพ
1. คามพึงพอใจ
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่าย

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

6

ร้อยละ

85

ร้อยละ

96

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผน 20 ปี
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
กองนโยบายและแผน
2. ประชุมปชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
กองนโยบายและแผน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4
ปี 1 ปี

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

12,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
12,000.00

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

12,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 9600 บาท

9,600.00

9,600.00

0.00

0.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าใช้สอย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9600 บาท

9,600.00

9,600.00

0.00

0.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าอาหาร
อาหารว่าง วัสดุประกอบการ
อบรม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9600 บาท

9,600.00

9,600.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 6 ชม ๆ 600
ค่าวัสดุ 7200
ค่าใช่สอย 1200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
3600
ค่าวัสดุ 7200
ค่าใช่สอย 1200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
กองนโยบายและแผน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เขียนโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส1
สถานที่ดาเนินการ
กองนโยบายและแผน
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
กองนโยบายและแผน
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

6. จัดทารายงานประจาปี
2561

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่า
เอกสารรายงานประจาปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ 5 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 261520 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส2
สถานที่ดาเนินการ
กองนโยบายและแผน
7. วัสดุ 5 รายการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

แผนการปฏิบตั งิ าน

100,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

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

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

261,520.00

261,520.00

0.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
กองนโยบายและแผน

รวม 414,320.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวเพลินตา โมสกุล
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผน 20 ปี
2. ประชุมปชิงปฏิบัติการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี 1 ปี
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการ
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
6. จัดทารายงานประจาปี 2561
7. วัสดุ 5 รายการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม

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)

กิจกรรม
ร้อยละ
กิจกรรม

1.00
85.00
1.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 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
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม
ร้อยละ
กิจกรรม

85.00
1.00
85.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเล่ม
รายงานประจาปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ร้อยละ
ชึ้น

85.00
500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ร้อยละ
กิจกรรม
ร้อยละ

0.00
1.00
85.00

85.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา รหัสโครงการ 6112000004
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.27 โครงการยกระดับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
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
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการ เนื่องจากการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจ เชื่อมั่น ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการและผู้ที่มี ส่วน
เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลั ย โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี ระบบด้วยกัน คือ 1 ระบบการควบคุม
คุณภาพการศึกษา 2.การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 3. ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้ง 3 ระบบสามารถ
สร้างความมั่นใจ เชื่อมั่นกับผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ ใช้บริการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวทิยาลัยให้เกิดขึ้น
ได้ ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาวิทยาลัย)(สมศ.) ทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าว
ได้มีความร่วมมือในการบูรณาการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาไม่ทับซ้อน
กัน และเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความจาเป็นยิ่งที่บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ ต้องมีความรู้และความเข้าใจ ในเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้เกิดทักษะในการทา
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ระดับ คือ 1. ระดับหลักสูตร 2. ระดับคณะ สานัก/สถาบัน 3.
ระดับมหาวิทยาลัย นั้น
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จากผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2559 พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยายังจัดทารายงานการ
ประเมิน ตนเองยังไม่ครอบคลุม และยังไม่ครบถ้วน งานประกันคุณ ภาพ จึงได้วางแผนพัฒ นาระบบในการอบรมให้
ความรู้แก่อาจารย์ และบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยวางแผนการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเขียนรายงานการประเมิน ตนเอง ระดับหลักสูตร รวมถึงการทบทวนตัวบ่งชี้ระดับสานัก/
สถาบัน เพื่อเพิ่มความรู้ เพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความรู้ความเข้าใจ มี
ทักษะ ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเพิ่มทักษะให้กับผู้ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2) เพื่อเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบันการศึกษา
3) เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 3 ระดับ
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) ผู้บริหารหน่วยงาน
2) อาจารย์
3) เจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
4) นักศึกษา
6. วิธีการดาเนินงาน
1) จัดซื้อวัสดุสานักงานให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน
2) จัดอบรม
3) เข้าร่วมอบรมนอกหน่วยงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,500,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. จานวนการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
4. หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น
2. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่าง
สถานบัน
3. คณะ สานัก สถาบัน มีส่วนร่วมในการสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร สามารถเป็นผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
เชิงเวลา
1. การบริหารงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
2. การบริหารงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
3. การบริหารงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
4. การบริหารงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม
คน
ครั้ง
หน่วยงาน

14
150
2
8

ร้อยละ
ตัวชี้วัด

80
1

หน่วยงาน
ร้อยละ

8
60

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

4
53
37
6
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1. พัฒนาเครือข่ายงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2561 ถึง 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หรือ
นอกสถานที่
2. ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และนอก
สถานทีี่
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานในสถาบันมีการ
ดาเนินการจัดการความรู้
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2561 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนารูปแบบการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร
ระยะเวลาดาเนินการ
1 มกราคม 2561 ถึง 31
มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
นอกสถานที่

5. ทบทวนตัวบ่งชี้ระดับ
สานัก/สถาบัน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2561 ถึง 30
มิถุนายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

100,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
50,000.00

120,000.00

1,000.00

59,000.00

59,000.00

1,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร
1200x8=9600
2. ค่าอาหาร 70x100=7000
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(70x2)x35=4900
4. ค่าวัสดุ 3500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

0.00

0.00

10,000.00

15,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร
12000x16= 19200
2. ค่าอาหาร
(75x2)x700=105000
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(75x4)x50=15000
4. ค่าเช่าเหมารถโดยสาร
4500x3=13500
5. ค่าเช่าเหมารถบัสโดยสาร
10000x2=20000
6. ค่าที่พัก 75x900=67500
7. ค่าวัสดุสานักงาน 4800
8. ค่าถ่ายเอกสาร 5000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร
1200x8=9600
2. ค่าอาหาร 50x100 = 5000
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
100x35 = 3500
4. ค่าวัสดุสานักงาน 5000
5. ค่าถ่ายเอกสาร 5000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28100 บาท

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

28,100.00

0.00

0.00

28,100.00

0.00

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.ค่าอาหาร
60x700=42,000
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
120x50=6,000
3. ค่าเช่าเหมารถโดยสาร
8x2,250=18,000
4. ค่าที่พัก 30x900=27,000
5.ค่าวัสดุสานักงาน
1,400x5=7,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.ค่าอาหาร
(35x2)x700=49000
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35x8)x35=9800
3.ค่าเช่าเหมารถโดยสาร
4500x4=18000
4.ค่าที่พัก 35x900=31500
5.ค่าวัสดุสานักงาน 11700

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

50,000.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120000 บาท
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หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

6. งานบริหารจัดการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ 40000
3. ค่าเช่าเหมารถโดยสาร 25000
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ
40000
5.ค่าลงทะเบียน 40000
6.ค่าวัสดุสานักงาน 50000
7.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร
1200x8=28800
2.ค่าอาหาร 30000
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10500
4.ค่าเช่าเหมารถโดยสาร 9000
5.ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และ
ยานพาหนะ 30000
6.ค่าลงทะเบียน 32000
7.ค่าวัสดุสานักงาน 59600
8.ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ 60000
9.ค่ากระดาษ A4 42000
10. ค่าถ่ายเอกสาร 45000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 346900 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
10000
ค่าวัสดุ 34000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44000 บาท

230,000.00

50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
45,000.00

346,900.00

50,000.00

44,000.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
10000
ค่าวัสดุ 40000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
10000
ค่าวัสดุ 28000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. พัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

8. ติดตาม ส่งเสริมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะครุศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. ติดตาม ส่งเสริมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

70,000.00

65,000.00

120,000.00

120,000.00

56,900.00

3,000.00

5,000.00

30,000.00

6,000.00

50,000.00

4,000.00

10,000.00

30,000.00

6,000.00

38,000.00

3,000.00

5,000.00

25,000.00

5,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. ติดตาม ส่งเสริมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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11. ติดตาม ส่งเสริมการ
ดาเนินงนประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
10000
ค่าวัสดุ 43000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53000 บาท

53,000.00

5,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
10,000.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 5000
ค่าวัสดุ 25000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

5,000.00

20,000.00

5,000.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 5000
ค่าวัสดุ 25000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

5,000.00

20,000.00

5,000.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 5000
ค่าวัสดุ 25000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

5,000.00

20,000.00

5,000.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 5000
ค่าวัสดุ 25000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

5,000.00

20,000.00

5,000.00

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

30,000.00

8,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
12. ติดตาม ส่งเสริมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สานักงาน
อธิการบดี
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
13. ติดตาม ส่งเสริมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กันยายน 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
14. ติดตาม ส่งเสริมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครศรศรีอยุธยา
15. ติดตาม ส่งเสริมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันอยุธยา
ศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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16. ติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานด้าน
งานประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
78500
ค่าวัสดุ 16500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95000 บาท

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

95,000.00

10,000.00

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

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

40,000.00

15,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 1,500,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้
4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร
5. ทบทวนตัวบ่งชี้ระดับสานัก/สถาบัน

6. งานบริหารจัดการประกันคุณภาพ
การศึกษา

7. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

8. ติดตาม ส่งเสริมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเครือข่าย
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบสารวจ
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบสารวจ
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการ
เดินทางไปราชการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ด้านมีวัสดุสานักงานเพียงพอต่อการ
ใช้งาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุสานักงาน
เพียงพอต่อการใช้งาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานด้านงานประกัน
คุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวัสดุ
สานักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนความพึง

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

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

คน

35.00

35.00

35.00

35.00

ร้อยละ

50.00

50.00

50.00

50.00

คน

0.00

0.00

30.00

50.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

80.00

คน

0.00

75.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

50.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

3.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00
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9. ติดตาม ส่งเสริมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
10. ติดตาม ส่งเสริมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

11. ติดตาม ส่งเสริมการดาเนินงนประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

12. ติดตาม ส่งเสริมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี

13. ติดตาม ส่งเสริมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

14. ติดตาม ส่งเสริมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา

15. ติดตาม ส่งเสริมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา

16. ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

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)

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวัสดุ
สานักงานเพียงพอต่อการใช้งาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการดาเนินงานด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวัสดุ
สานักงาน

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวัสดุ
สานักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวัสดุ
สานักงาน

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวัสดุ
สานักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวัสดุ
สานักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวัสดุ
สานักงาน

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวัสดุ
สานักงานเพียงพอต่อการใช้งาน

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ การศึกษาดูงานและการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร รหัสโครงการ 6113000002
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 : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่อยู่เสมอ ไม่ว่าวิทยาการและหน้าที่ความ
รับ ผิดชอบจะเปลี่ ยนแปลงไปอย่างไร นอกจากนี้ “การศึกษาดูงาน” ซึ่งเป็นการศึกษานอกสถานที่เพื่อเรียนรู้และ
แสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่คาดหวังว่าจะสามารถนามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรืองานในหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้
ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอันซ้าซากจาเจของงานประจาที่ทาอยู่ไปสู่การพบเห็นสิ่งใหม่ ซึ่งสร้างเสริมแนวคิดใหม่
และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่สาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรของกองบริการการศึกษา ให้มีประสบการณ์และทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
2) เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างสถาบัน
3) เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของกองบริการการศึกษา จานวน 11 คน
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6. วิธีการดาเนินงาน พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม จัดหลักสูตรการอบรม และศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 51,460.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
2. จานวนครั้งของการศึกษาดูงานนอกสถานที่
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรยกระดับคุณภาพการทางาน
2. แผนกลยุทธ์ของกองบริการการศึกษา
3. แผนปฏิบัติราชการของกองบริการการศึกษา
เชิงเวลา
1. ดาเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
ครั้ง

11
1

คน
เล่ม
เล่ม

11
1
1

เดือน

3

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. ศึกษาดูงานและอบรมการ
จัดทาแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการให้
บุคลากร และการให้บริการ
ด้วยหัวใจที่เป็นมนุษย์

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1800 บาท
ค่าเช่ารถตู้ 13500 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 5760 บาท
ค่าที่พัก 21000 บาท
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มในกรประชุม 8400
บาท
ค่าวัสดุ 1000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51460 บาท

51,460.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 3
สถานที่ดาเนินการ
จ.ราชบุรี

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
51,460.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

รวม 51,460.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ศึกษาดูงานและอบรมการจัดทาแผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการให้บุคลากร และ
การให้บริการด้วยหัวใจที่เป็นมนุษย์

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการ

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

0.00

11.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

2.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานให้บริการ อาจทาให้
บุคลากรทุกคนไม่สามารถไปพัฒนาพร้อม ๆ กันได้

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
จัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน

357

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ รหัสโครงการ 6113000005
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
กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรีย น
การสอน การพัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดข้อมูลและการ
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ การพัฒ นาเทคโนโลยีอุปกรณ์ สานักงาน เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และการ
เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง ในการติดต่อประสานงานต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานของกองบริการศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงจาเป็นต้องเตรียมทรัพยากรเพื่อใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาทรัพยากร สนับสนุนและให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. กลุ่มเป้าหมาย
มีวัสดุ อุปกรณ์ๆ ในการดาเนินการ
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6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุสานักงาน ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์ต่างๆ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 362,860.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. มีวัสดุ อุปกณ์ในการดาเนินการ
2. จานวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการบริการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ภาคเรียน
คน

2
5,500

ร้อยละ

65

เดือน

12

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์
ต่างๆ

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าซ่อมครุภัณฑ์
ต่างๆ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุสานักงาน
332860 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 332860 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
กองบริการการศึกษา
2. วัสดุสานักงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561

แผนการปฏิบตั งิ าน

จานวนเงิน
30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
10,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
20,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

332,860.00

0.00

150,000.00

150,000.00

32,860.00

สถานที่ดาเนินการ
กองบริการการศึกษา

รวม 362,860.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์ต่างๆ

2. วัสดุสานักงาน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการซ่อม
ครุภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการซื้อ
วัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ควมพึงพอใจ
ของผุ้รับบริการ

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

2.00

0.00

ร้อยละ

0.00

65.00

65.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

1.00

ร้อยละ

0.00

65.00

65.00

65.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ งานพัฒนากิจการนักศึกษา รหัสโครงการ 6114000005
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
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา จัดบริการสวัสดิการ และสิ่งอานวย
ความสะดวก ให้แก่นักศึกษา จัดกิจกรรมที่พัฒ นานักศึกษาให้ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบทั้ง 5ด้าน ให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมเพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ และตามวิสัยทัศน์ ของ
กองพัฒนานักศึกษา ที่ว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะต้องเป็นคนเก่ง คนดี
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดาเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะ และสามารถนามาใช้เป็นแนวทาง ใน
การพัฒนางานได้
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) จานวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ 1,500 คน
2) จานวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับบริการ 100 คน
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6. วิธีการดาเนินงาน 1) จัดซื้อวัสดุสานักงาน 2) จัดสรรงบสาหรับเดินทางไปราชการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 414,320.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน

1,500
100

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

40
35
19
6

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ
2. จานวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. จานวนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. เบิกจ่ายไตรมาสที่1
2. เบิกจ่ายไตรมาสที่2
3. เบิกจ่ายไตรมาสที่ 3
4. เบิกจ่ายไตรมาสที่ 4

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. งานบริหารจัดการกอง
พัฒนานักศึกษา

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.จัดซื้อวัสดุ
สานักงาน 184,320 บาท
2.ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,320 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : 1.ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ประชุม
อบรม สัมมนา 210,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค.60 -30 มิ.ย.61
สถานที่ดาเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา
2. งานส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค.60 -30 ก.ย.61

แผนการปฏิบตั งิ าน

204,320.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
140,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
34,320.00

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

210,000.00

25,000.00

110,000.00

50,000.00

25,000.00

สถานที่ดาเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

รวม 414,320.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวกมลทิพย์ เถี่ยนมิตรภาพ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา

2. งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขออนุมัติค่าใช้
สอยและวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทาเรื่องขอ
อนุมัติเบิกจ่ายการงบไปราชการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

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

1.00

1.00

1.00

0.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

ครั้ง

8.00

8.00

8.00

6.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00
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สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสหกิจศึกษา รหัสโครงการ 6114000006
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
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่าง
มีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่
นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทางานจริงเป็นหลัก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท าโครงงานพิ เศษ (Project) ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ สถาน
ประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทางาน ซึ่งนักศึกษา
สามารถปฏิบั ติงานให้ ส าเร็ จได้ภ ายใน 4 เดือน ทาให้ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ จากการท างาน และมี
คุณ ภาพตรงตามที่ ส ถานประกอบการต้องการมากที่สุด ดังนั้นงานสหกิจศึกษา ในฐานะเป็นส่ว นหนึ่งพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์ก่อนและ
หลังออกฝึกประสบการณ์ทางด้านอาชีพกับสถานประกอบการจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพั ฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบการ และเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจงานสหกิจศึกษาเป็นไปได้อย่างคล่องตัวใน
การบริหารจัดการของฝ่ายงานสหกิจศึกษานั้น จึงได้จัดการดาเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จาเป็นไว้บริการ
ให้ กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้และเกิดประโยชน์ต่อพัฒ นาการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และอานวยความสะดวกแก่
นักศึกษามากยิ่งขึ้น
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานสหกิจศึกษา
2) เพื่อสนับสนุนการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่นักศึกษา
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) จานวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ 500 คน
2) จานวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 100 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 74,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษา
2. จานวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน

500
100

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบ
ห้องสหกิจศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ครุภัณฑ์
รายละเอียด :
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74500 บาท

74,500.00

รายการครุภัณฑ์
1. ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสหกิจ
ศึกษา ราคา 74500 จานวน 1 ชุด
รวมเป็นเงิน 74,500.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
74,500.00 บาท

รวม 74,500.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวเจนจิรา หยดย้อย

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
74,500.00

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. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสหกิจ
ศึกษา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

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)

คน

100.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา(งบแผ่นดิน) รหัสโครงการ 6114000007
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
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการจั ดบริการด้านที่พักอาศัยสาหรับ
นักศึกษา สาหรับนักศึกษาหญิง นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฯ และนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองใน
การจัดการเรีย นการสอนแบบระบบปิ ด หอพักนักศึกษามุ่งเน้นการจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
พัฒ นาการเรียนรู้ของนั กศึกษา และจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณ ภาพชีวิต รวมทั้งฝึ กให้ นักศึกษาเป็นคนมี
ระเบียบ วินัย มีน้าใจต่อผู้อื่น สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ดังนั้น หอพักนักศึกษาจึงจาเป็นจะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีความจาเป็นไว้สาหรับบริการนักศึกษา ให้เพียงพอ
และพร้อมใช้งาน เพื่อให้การจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค์
จัดหาครุภัณฑ์หอพักนกัศึกษาที่จาเป็นไว้สาหรับนักศึกษา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เข้าพักอาศัยในหอพัก
6. วิธีการดาเนินงาน
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทาน้าอุ่น 26 เครื่อง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 92,300.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักประจาปีการศึกษา 2559 เทอม 2/2559
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักประจาปีการศึกษา 2560 เทอม 1/2560
3. จานวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ ...

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน
คน

140
140
2

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. เครื่องทาน้าอุ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค.60-31 ธ.ค.60
สถานที่ดาเนินการ
หอพักนักศึกษา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : 1.จัดซื้อเครื่องทา
น้าอุ่น 26 เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,300 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องทาน้าอุ่น ราคา 3550
จานวน 26 เครื่อง รวมเป็นเงิน
92,300.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
92,300.00 บาท

92,300.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
92,300.00

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

รวม 92,300.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวกาญจนา จินตนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เครื่องทาน้าอุ่น

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

รายการ
ร้อยละ

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)

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสโครงการ 6115000002
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.58 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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 เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯเป็นแหล่งสนับสนุนภารกิจ
หลักในด้านสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน จัดหาและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อกสาร เพื่อการสอนและการบริหารจัดการ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2) เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนการสอนนอกเวลา
3) เพื่อสนับสนุนระบบฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายให้อยู่ในสภาพที่ทางานได้ตามปกติ สื่อสาร
ข่าวสารให้กับนักศึกษา บุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อภายในมหาวิทยาลัย
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดาเนินงาน
1) ค่าบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง Server จานวน 1 งาน (4 งวด)
2) ค่าบารุงรักษาเครื่องสารองไฟ จานวน 1 งาน (2 งวด)
3) ค่าบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้า จานวน 1 งาน (4 งวด)
4) ค่าบารุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server จานวน 1 งาน (3 งวด)
5) ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft camps
6) ค่าบารุงรักษา domain mane aru.ac.th
7) ค่าชุดข้อสอบ
8) ค่าลิขสิทธิ์ Anti-Virus
9) ค่าบริการ Cloud Servicd จานวน 1 งาน
10) ซ่อมบารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
11)วัสดุ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนรายการค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึ่งพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2
3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3
4. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

รายการ

11

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

33
22
21
22

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. ค่าบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศห้อง
Server
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ค่าบารุงรักษาเครื่อง
สารองไฟ (UPS) จานวน 1
งาน

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศห้อง Server
จานวน 1 งาน เข้าดาเนินการ
จานวน 4 ครั้ง ไตรมาส 1 (ต.ค.ธ.ค.60) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.61)
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.61) ไตร
มาส 4 (ก.ค.- ก.ย.61)

72,760.00

18,190.00

18,190.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
18,190.00

99,510.00

0.00

49,755.00

0.00

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
18,190.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,760 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าบารุงรักษา
เครื่องสารองไฟ (UPS) จานวน 1

49,755.00
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รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561

งาน จะเข้าดาเนินการบารุงรักษา
จานวน 2 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.
61 - มี.ค.61) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.ก.ย.61)

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ค่าบารุงรักษาเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า
ระยะเวลาดาเนินการ
1ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ค่าบารุงรักษาระบบ
ดับเพลิงห้อง Server
จานวน 1 งาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม
Microsoft campus
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ค่าชุดข้อสอบ (Micosoft
Office Specialist (MOS)
Certificate จานวน 500
ข้อสอบ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99510 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าบารุงรักษา
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า จานวน 1
งาน เข้าดาเนินการ จานวน 4
ครั้ง ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.61) ไตร
มาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.61) ไตรมาส 4
(ก.ค.- ก.ย.61)

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

19,260.00

4,815.00

4,815.00

4,815.00

4,815.00

43,816.50

0.00

14,605.50

14,605.50

14,605.50

642,000.00

642,000.00

0.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าชุดข้อสอบ
จานวน 500 ข้อสอบ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417300 บาท

417,300.00

0.00

417,300.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าลิขสิทธิ์ AntiVirus จานวน 1 งาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19260 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าบารุงรักษา
ระบบดับเพลิง เข้าดาเนินการ
จานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 (ต.ค. 60
- ม.ค.61) ครั้งที่ 2 (ก.พ.-พ.ค.61)
ครั้งที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.61)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43816.50
บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าลิขสิทธิ์
โปรแกรม MIcorsoft campus
จานวน 1 สิทธิ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 642,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ค่าลิขสิทธิ์ Anti -Virus
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม -31 ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
8. ค่าบริการ Cloud
Service จานวน 1 งาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ค่าบารุงรักษา domain
name aru.ac.th 1 ชื่อ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์
และอาคารสถานที่
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ค่าวัสดุ จานวน 40
รายการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าบริการ
Cloud Service จานวน 1 งาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74000 บาท

74,000.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าบารุงรักษา
domain name aru.ac.th
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 856 บาท

856.00

0.00

0.00

856.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าซ่อมบารุง
ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
จานวน 15 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท

400,000.00

70,000.00

140,000.00

140,000.00

50,000.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าซ่อม
บารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที่ จานวน 40 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1130497.50
บาท

1,130,497.50

200,000.00

450,000.00

400,000.00

80,497.50

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
74,000.00

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม 3,000,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ค่าบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง
Server

2. ค่าบารุงรักษาเครื่องสารองไฟ (UPS)
จานวน 1 งาน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบารุงรักษา
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
เครื่องปรับอากาศมีสภาพพร้อมใช้
งาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบารุงรักษา
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

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

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

1.00
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3. ค่าบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้า

4. ค่าบารุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server
จานวน 1 งาน
5. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft campus

6. ค่าชุดข้อสอบ (Micosoft Office
Specialist (MOS) Certificate จานวน 500
ข้อสอบ
7. ค่าลิขสิทธิ์ Anti -Virus

8. ค่าบริการ Cloud Service จานวน 1
งาน
9. ค่าบารุงรักษา domain name
aru.ac.th 1 ชื่อ
10. ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่

11. ค่าวัสดุ จานวน 40 รายการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องสารองไฟ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบารุงรักษา
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพื่อให้เครื่อง
กาเนิดไฟฟ้ามีสภาพที่พร้อมใช้งาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบารุงรักษา
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบดับเพลิงมี
สภาพที่พร้อมใช้งาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้สอย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้สอยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้สอยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้สอยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้สอย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้สอยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้สอยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนงาน

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

0.00

1.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

1.00

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

1.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

0.00

1.00

0.00

0.00

รายการ

0.00

1.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

0.00

0.00

0.00

1.00

รายการ

0.00

0.00

0.00

1.00

รายการ

0.00

0.00

1.00

0.00

รายการ

0.00

0.00

1.00

0.00

รายการ

3.00

5.00

5.00

2.00

รายการ

3.00

5.00

5.00

2.00

รายการ

8.00

15.00

13.00

4.00

รายการ

8.00

15.00

13.00

4.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสโครงการ 6115000003
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.57 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
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 เป็นหน่ วยงานสนับสนุนในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ มีพันธกิจในการ
จัดหา รวมรวม ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการการสอน ได้แก่ หนังสือตารา
วิชาการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความทันสมัยและหลากหลายต่อการเปลี่ยนแปลง
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือตาราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดีและทันสมัย
2) เพื่อสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน
3) เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายในที่เข้ามาใช้บริการ
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6. วิธีการดาเนินงาน
1) ค่าบารุงรักษาลิฟต์โดยสาร จานวน 1 งาน
2) ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จานวน 1 งาน
3) ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาอังกฤษ จานวน 40 รายการ
4) ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิสก์ (E-book) ภาษาไทย จานวน 200 รายการ
5) หนังสือตาราวิชาการ จานวน 3,200 รายการ
6) วัสดุ จานวน 20 รายการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,599,900.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. การจัดหาทรัพยาการสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
1. มีทรัพยาการสารสนเทศ เพียงพอ หลากหลาย และทันสมัย
เชิงเวลา
1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

รายการ

6

รายการ

6

รายการ

6

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. ค่าบารุงรักษาลิฟต์
โดยสาร จานวน 1 งาน

ใช้สอย
รายละเอียด : บารุงรักษาลิฟต์
โดยสาร จานวน 1 งาน เข้า
ดาเนินการ จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่
1 เดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 2
เดือนกันยายน 2561
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29960 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560-30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ค่าบารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ จานวน 1
งาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ค่าบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ภาษาอังกฤษ จานวน 40
รายการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

29,960.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
14,980.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
14,980.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าบารุงรักษา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จานวน
1 งาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
256800 บาท

256,800.00

256,800.00

0.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าบริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จานวน
40 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200000 บาท

200,000.00

85,000.00

57,500.00

57,500.00

0.00
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เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ค่าบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ( E-book)
ภาษไทย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. หนังสือตาราวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. วัสดุ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าบริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ภาษาไทย จานวน 200 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300000 บาท

300,000.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

30,000.00

วัสดุ
รายละเอียด : หนังสือตารา
วิชาการ จานวน 3200 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1500000
บาท

1,500,000.00

300,000.00

500,000.00

500,000.00

200,000.00

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ จานวน 20
รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 313140 บาท

313,140.00

80,000.00

100,000.00

100,000.00

33,140.00

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริกาแและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม 2,599,900.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. ค่าบารุงรักษาลิฟต์โดยสาร จานวน 1 งาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานบารุงรักษา
ลิฟต์โดยสารเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลิฟต์โดยสารมี
สภาพที่พร้อมใช้งาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บารุงรักษา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพื่อให้ระบบ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีหนังสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ให้บริการ
หนังสือที่มีความหลากหลาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าบริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีสื่
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลายหลาย
ให้บริการ

2. ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
จานวน 1 งาน
3. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) ภาษาอังกฤษ จานวน 40 รายการ
4. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( Ebook) ภาษไทย

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

0.00

1.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

1.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

20.00

10.00

10.00

0.00

รายการ

20.00

10.00

10.00

0.00

รายการ

60.00

60.00

60.00

20.00

รายการ

60.00

60.00

60.00

20.00
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กิจกรรมย่อย
5. หนังสือตาราวิชาการ

6. วัสดุ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนหนังสือ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนหนังสือ
มีความหลากหลายและเพียงพอต่อ
การให้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวัสดุเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ห้องสมุดมี
อุปกรณ์การศึกษา เพียงพอต่อความ
ต้องการ

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)

รายการ
รายการ

700.00
700.00

1000.00
1000.00

1000.00
1000.00

500.00
500.00

รายการ

4.00

7.00

7.00

2.00

รายการ

4.00

7.00

7.00

2.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ จัดหาครุภัณฑ์ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสโครงการ 6115000007
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 เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา
เป็นแหล่งสนับสนุนภารกิจหลักในด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านแหล่งเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก
ของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษายุคปัจจุบันจาเป็นต้องมีแหล่งการ
เรียนรู้หรือคลังปัญญาที่หลากหลายเพื่อเป็นการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นการ
พั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งจั ด ท า จั ด หา วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ใน
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา จึงจาเป็นต้องจัดหาคอมพิวเตอร์ เพิ่มและปรับปรุง
ห้ อ งเรี ย นให้ มี อุ ป กรณ์ ก ารสอนที่ ทั น สมั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอน การบริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เพี ย งพอกั บ ปริ ม าณการใช้ จ ริ ง และสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้ได้ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2) เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเรียน
3) เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
4) เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยแระรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟต์แวร์
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน/นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 80 เครื่อง
2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 1 ระบบ
4) เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Pecision Air Conditioning) 2 เครื่อง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 6,886,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3. ระบบเครือข่ายไร้สาย
4. เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Pecision Air Conditioning)
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละการเบิกจ่ายโครงการในไตรมาส 1

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

เครื่อง
เครื่อง
ระบบ
เครื่อง

80
2
1
2

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลแบบที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค 60 - 30 ธ.ค 60
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : 1.
เครื่องประมวลผลแบบที่ 1
1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (
4 core) จานวน 1 หน่วย
1.2
มีหน่วยความจา
หลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
1.3
มีหน่วยเก็บข้อมูล
(Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB จานวน 1 หน่วย
1.4
มีจอภาพแบบ
LCD หรือดีกว่าและมีขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1
หน่วย

จานวนเงิน
1,760,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
1,760,000.00

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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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

260,000.00

260,000.00

0.00

0.00

0.00

1,997,700.00

1,997,700.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1760000
บาท

2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลแบบที่ 1 ราคา
22000 จานวน 80 เครื่อง รวม
เป็นเงิน 1,760,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
1,760,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : 2.1 มีหน่วย
ประมวลผลกลาง(CPU) แบบ 6
แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่า
สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
จานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
2.2 มีหน่วยความจาหลัก
(RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
2.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล
(Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ
SAS หรือ SATA ที่มีความเร็ว
รอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อ
นาที หรือ ชนิด Solid State
Drive หรือดีกว่า และมีขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 140 GB
จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260000 บาท

3. ระบบเครือข่ายไร้สาย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ราคา 130000 จานวน 2 เครื่อง
รวมเป็นเงิน 260,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
260,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : 3.1 สามารถ
ทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz
หรือดีกว่า
3.2 สามารถเข้ารหัสข้อมูลตาม
มาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้
เป็นอย่างน้อย
3.3 มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1997700
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ระบบเครือข่ายไร้สาย ราคา
1997700 จานวน 1 รายการ
รวมเป็นเงิน 1,997,700.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
1,997,700.00 บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
4. เครื่องปรับอากาศแบบ
ควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น (Pecision Air
Conditioning)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : 4.1 เป็น
เครื่องปรับอากาศแบบควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น
(Pecision Air Conditioning)
4.2 ขนาดทาความเย็น ไม่น้อย
กว่า 140,000 BTUH แบ่งเป็น
2 วงจรทาความเย็น
4.3 อุณหภูมิลมกลับ ไม่เกิน
24 องศาเซลเซียส , ความชื้น
สัมพัทธ์ ไม่เกิน 50% RH

2,868,800.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
2,868,800.00

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2868800
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องปรับอากาศแบบ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
(Pecision Air Conditioning)
ราคา 1434400 จานวน 2 ชุด
รวมเป็นเงิน 2,868,800.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
2,868,800.00 บาท

รวม 6,886,500.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1

2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

3. ระบบเครือข่ายไร้สาย

4. เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้น (Pecision Air
Conditioning)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

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

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
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต รหัสโครงการ 6116000006
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.4 โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ ผลงานการให้บริการทางวิชาการ
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ตัวชี้วัดที่ : (S1.3) จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/
พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการให้กับชุมชนโดยเน้นพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง การดาเนิ นงานบริการวิชาการปี พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒ นาได้สารวจความต้องการในการ
บริการวิชาการของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการส่งแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และส่วนราชการ
ภายในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและจั ง หวั ด อ่ า งทอง และได้ จั ด ประชุ ม ประชาคมบริ ก ารวิ ช าการกั บ ชุ ม ชน
เพื่อหาปัญหา ความต้องการของชุมชน และนาข้อมูลที่ได้รับมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแผนดาเนินกิจกรรมบริการ
วิช าการ และได้ เสนอความต้ อ งการในการพั ฒ นาพร้ อ มน าเงื่อ นไขที่ จ ะด าเนิ น การร่ว มกั บ หน่ ว ยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งข้อมูลจากการสอบถามผู้เข้ารับบริการวิชาการทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการจั ด กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ให้ ส มกั บ ปรั ช ญาของ
สถาบั น วิจัย และพัฒ นา “สร้างสรรค์ปั ญญา เพื่อพัฒ นาท้องถิ่น และสังคม สู่สากล” และสอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา “คุ ณ ธรรม น าความรู้ สู่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สานศิ ล ป์ ม รดกโลก ”
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นโครงการที่ดาเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละปีก็ที่ได้รับการตอบรับและเป็น
ความต้องการจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากการให้บริการวิชาการ
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ในโครงการนี้ สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดหรือพัฒนาอาชีพได้ และ
จากผลสารวจความต้องการในการบริการวิชาการ โดยมีหน่วยงานภายในทั้งคณะ สถาบัน และสานัก ที่ทาหน้าที่ให้
ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้แก่ประชาชนอย่างสม่าเสมอ ได้ แก่ 4 หน่วยงาน ดังนี้ คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการงาน
บริ การวิช าการ สถาบั น วิจั ย และพั ฒ นา ได้ กระจายให้ ส่ ว นราชการภายในมีส่ ว นร่ว มดาเนิน การโดยมอบหมายให้
สาขาวิชาและหน่วยงานภายในเป็นผู้ดาเนินการตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างจนถึงการประเมินผลโครงการ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
2) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3) เพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และการดารงชีวิต
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน
1) วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
2) ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
3) ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
4) สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
5) เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,046,450.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม
2. จานวนผู้รับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพต่อสังคม
3. จานวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
เชิงคุณภาพ
1. ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
2. ประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3. ประชาชนทั่วไป มีความสามารถนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60 – ธ.ค.60)
2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61 – มี.ค.61)
3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 – มิ.ย.61)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม
คน/รุ่น
โครงการ

34
1,200
1

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

10
19
5

384
11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. น้าหมักชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ตาบลป่าโมก อาเภอป่า
โมก จังหวัดอ่างทอง
2. การสกัดสมุนไพรและการ
นาไปใช้ผลิตเครื่องสาอางค์
อย่างถูกวิธี
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
20,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200
ค่าใช้สอย 10,400
ค่าวัสดุ 2400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
1800
ค่าใช้สอย 8200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400
ค่าใช้สอย 3700
ค่าวัสดุ 1900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
4800
ค่าใช้สอย 1400
ค่าวัสดุ 2100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8300 บาท

8,300.00

0.00

8,300.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200
ค่าวัสดุ 1300

8,500.00

8,500.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200
ค่าใช้สอย 9,300
ค่าวัสดุ 3,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400
ค่าใช้สอย 12600
ค่าวัสดุ 3000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
ตาบลคลองตะเคียน อ.
อยุธยา จ.อยุธยา
3. การพัฒนาและเพิ่มคุณค่า
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ตาบลพระขาว อ.บางบาล
จ.อยุธยา
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ "สูงวัย สุขภาพดี"
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
ต.บ้านกรด อาเภอบางปะ
อิน จ.อยุธยา
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนในการลดใช้
พลังงานในภาคเกษตรและ
ภาคครัวเรือน
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.อุทัย อ.อุทัย จ.อยุธยา
6. กิจกรรม Muslim Way
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.คลองตะเคียน อ.อยุธยา
จ.อยุธยา
7. การพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8500 บาท
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สถานที่ดาเนินการ
อ.บางไทร จ.อยุธยา
8. การอบรมการสร้าง
เครือข่ายการทางานของ
บุคลากรท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
3000
ค่าใช้สอย 5000
ค่าวัสดุ 300

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

8,300.00

0.00

8,300.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
8400
ค่าใช้สอย 4000
ค่าวัสดุ 15000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27400 บาท

27,400.00

0.00

27,400.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200
ค่าใช้สอย 9300
ค่าวัสดุ 3500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200
ค่าใช้สอย 9800
ค่าวัสดุ 3000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200
ค่าใช้สอย 9450
ค่าวัสดุ 8850
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25500 บาท

25,500.00

0.00

25,500.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400
ค่าใช้สอย 8900
ค่าวัสดุ 17000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8300 บาท
สถานที่ดาเนินการ
อ.ผักไห่ จ.อยุธยา
9. การออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สาหรับผลิตภัณฑ์ปลาบูดู :
ชุมชนคลองตะเคียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนคลองตะเคียน จ.
อยุธยา
10. โครงการเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมายสู่ชุมชน "รู้ทัน
ป้องกันภัยให้ตนเอง"
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.คลองตะเคียน จ.อยุธยา
11. การให้ความรู้และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการหุ้มห่อ
ผลิตภัณฑืชุมชนด้วยเทคนิค
Drop Test เขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบ้านกรด
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
ตาบลบ้านกรด จ.อยุธยา
12. โครงการบริการวิชาการ
การพัฒนาต่อยอดสร้าง
เครือข่ายธุรกิจชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนรอซีดี ต.คลองพระ
ยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.
อยุธยา
13. การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
รุ่นที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
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สถานที่ดาเนินการ
จ.อยุธยา หรือ จ.อ่างทอง
14. โครงการบริการวิชาการ
"การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อการตลาดออนไลน์"
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา
15. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนธุรกิจเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
จ.อยุธยา
16. การจักสานผลิตภัณฑ์
จากหวาย
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.บางนมโค อ.เสนา จ.
อยุธยา
17. การส่งเสริมการเลี้ยง
ปลาในชุมชน ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.บางนมโค อ.เสนา จ.
อยุธยา
18. การส่งเสริมการเลี้ยง
ปลาในชุมชน 2
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน
จ.อยุธยา
19. โรงเรียนผู้สูงอายุ
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.บางนมโค อ.เสนา จ.
อยุธยา
20. การพัฒนาสตรีและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 1

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
10800
ค่าใช้สอย 11950
ค่าวัสดุ 2250

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400
ค่าใช้สอย 8600
ค่าวัสดุ 2000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
24000
ค่าใช้สอย 15100
ค่าวัสดุ 10900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200
ค่าใช้สอย 7900
ค่าวัสดุ 42575
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57675 บาท

57,675.00

0.00

57,675.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200
ค่าใช้สอย 7900
ค่าวัสดุ 42575
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57675 บาท

57,675.00

0.00

57,675.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200
ค่าใช้สอย 10200
ค่าวัสดุ 12600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200
ค่าใช้สอย 10100

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
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ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.บางนมโค อ.เสนอ จ.
อยุธยา
21. การพัฒนาสตรีและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 2
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน
จ.อยุธยา
22. การพัฒนาสตรีและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 3
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน
2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.หันสังข์ อ.บางปะหัน จ.
อยุธยา
23. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่
ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนโพธิ์วงษ์ ต.คลอง
วัว จ.อ่างทอง
24. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูง
วัยใส่ใจสุขภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
ต.คลองวัว จ.อ่างทอง
25. การส่งเสริมอาชีพการ
แปรรูปอาหาร
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.หันสังข์ อ.บางปะหัน จ.
อยุธยา
26. การจักสานผลิตภัณฑ์
จากผักตบชวา
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

ค่าวัสดุ 7700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200
ค่าใช้สอย 10100
ค่าวัสดุ 7700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200
ค่าใช้สอย 10100
ค่าวัสดุ 7700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
16800
ค่าใช้สอย 17300
ค่าวัสดุ 5900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40000 บาท

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400
ค่าใช้สอย 18500
ค่าวัสดุ 7100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40000 บาท

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
24000
ค่าใช้สอย 15100
ค่าวัสดุ 10900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
24000
ค่าใช้สอย 15100
ค่าวัสดุ 10900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00
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อยุธยา
27. การพัฒนาและการต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.บางนมโค อ.เสนา จ.
อยุธยา
28. การพัฒนาและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ 2
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
ต.บางนมโค อ.เสนา จ.
อยุธยา
29. การพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.บางนมโค อ.เสนา จ.
อยุธยา
30. การสร้างความสุขในที่
ทางาน (ธรรมะอารมณ์ดี)
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
31. การพัฒนาและการต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ 3
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน
จ.อยุธยา
32. การพัฒนาบุคลิกภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
33. นันทนาการสาหรับ
ผู้สูงอายุ
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
8400
ค่าใช้สอย 4700
ค่าวัสดุ 21900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35000 บาท

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400
ค่าใช้สอย 8100
ค่าวัสดุ 27500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200
ค่าใช้สอย 7500
ค่าวัสดุ 15300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200
ค่าใช้สอย 17050
ค่าวัสดุ 10750
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35000 บาท

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
8400
ค่าใช้สอย 4700
ค่าวัสดุ 16900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400
ค่าใช้สอย 23300
ค่าวัสดุ 12300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400
ค่าใช้สอย 30350
ค่าวัสดุ 5250

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
อยุธยา
34. ภูมิรัฐประศาสนศาสตร์:
บทบาทพลเมืองกับความ
หลากหลายทางพื้นที่ชุมชน
คลองตะเคียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
12600
ค่าใช้สอย 9500
ค่าวัสดุ 1000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23100 บาท

จานวนเงิน

23,100.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

23,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

0.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
ชุมชนคลองตะเคียน
อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวม 1,046,450.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

ปี
หน่วย 2560
ไตร
นับ มาส 1
(ต.ค.
60–
ธ.ค.60)

1. น้าหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์
2. การสกัดสมุนไพรและการนาไปใช้ผลิตเครื่องสาอางค์อย่างถูกวิธี

3. การพัฒนาและเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่น
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "สูงวัย สุขภาพดี"
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการลดใช้พลังงานในภาคเกษตรและภาค
ครัวเรือน
6. กิจกรรม Muslim Way
7. การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน
8. การอบรมการสร้างเครือข่ายการทางานของบุคลากรท้องถิ่น
9. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสาหรับผลิตภัณฑ์ปลาบูดู : ชุมชน
คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
10. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน "รู้ทัน ป้องกันภัยให้ตนเอง"
11. การให้ความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการหุ้มห่อผลิตภัณฑืชุมชนด้วยเทคนิค Drop
Test เขตพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกรด
12. โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาต่อยอดสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชน
13. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 1
14. โครงการบริการวิชาการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์"
15. การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561
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 : 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความสามารถนาความรู้ไปใช้
ไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ครั้ง
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

0.00
0.00
40.00
85.00

1.00
1.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

40.00
85.00
50.00
85.00
40.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

0.00
0.00
0.00
40.00
85.00
0.00
0.00
0.00

85.00
40.00
85.00
0.00
0.00
40.00
85.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
50.00
85.00
0.00

0.00
0.00
0.00
40.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
40.00
85.00
40.00
85.00
0.00
85.00
40.00

85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

ปี
2560
หน่วย
ไตร
นับ มาส 1
(ต.ค.
60–
ธ.ค.60)

16. การจักสานผลิตภัณฑ์จากหวาย
17. การส่งเสริมการเลี้ยงปลาในชุมชน ครั้งที่ 1
18. การส่งเสริมการเลี้ยงปลาในชุมชน 2
19. โรงเรียนผู้สูงอายุ
20. การพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว 1
21. การพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว 2
22. การพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว 3
23. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน
24. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
25. การส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร
26. การจักสานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
27. การพัฒนาและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ 1
28. การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ 2
29. การพัฒนาอาชีพเกษตรกร
30. การสร้างความสุขในที่ทางาน (ธรรมะอารมณ์ดี)
31. การพัฒนาและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ 3
32. การพัฒนาบุคลิกภาพ
33. นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ
34. ภูมริ ัฐประศาสนศาสตร์: บทบาทพลเมืองกับความหลากหลายทางพื้นที่ชุมชนคลอง
ตะเคียน

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561
ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.
61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61
มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–
ก.ย.61)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 30
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 30
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 50

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
85.00
40.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
20.00
85.00
0.00
0.00
50.00
85.00
0.00
0.00
50.00
85.00
0.00
0.00
50.00

85.00
20.00
85.00
30.00
85.00
30.00
85.00
40.00
85.00
40.00
85.00
0.00
0.00
40.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
85.00
0.00
0.00
20.00
85.00
0.00
0.00
50.00
85.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85

ร้อยละ 85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รหัสโครงการ 6116000007
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.4 โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ ผลงานการให้บริการทางวิชาการ
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ตัวชี้วัดที่ : (S1.3) จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/
พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เป็ น ส่ ว นราชการภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการให้กับชุมชนโดยเน้นพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทองการดาเนินงานบริการวิชาการปี พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สารวจความต้องการในการบริการ
วิชาการของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการส่งแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และส่วนราชการภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
2) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับองค์ความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้น
3) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. กลุ่มเป้าหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. วิธีการดาเนินงาน
1) วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
2) ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
3) ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
4) สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
5) เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 809,250.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนโครงการบริการวิชาการที่บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสาเร็จของโครงการบริการวิชาการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เชิงเวลา
1. จานวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร้จตามระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. การพัมนาครูคณิตสาสตร์
โดยการบูรณาการกรอบแนวคิด
PLC กับแนวทางการสอนที่เน้น
การแก้ปัญหาในศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
ต.พระขาว /ต.บ้านขล้อ /ต.
หันสัง /อื่นๆ
2. จิตตปัญญาศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
ต.คลองพระยาบันลือ ตาบล
หนองไม้ซุง ตาบลปลายกัด
ตาบลบ้านกุ่ม
3. การผลิตสื่อการเรียนรู้ตาม
แนว Active Learning สาหรับ
ครูประถมศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
20-21 มกราคม 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400 บาท
ค่าใช้สอย 4800 บาท
ค่าวัสดุ 3800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23000 บาท

23,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
23,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400 บาท
ค่าใช้สอย 8800 บาท
ค่าวัสดุ 3800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27000 บาท

27,000.00

0.00

0.00

27,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400 บาท
ค่าใช้สอย 8944 บาท
ค่าวัสดุ 5656 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29000 บาท

29,000.00

0.00

29,000.00

0.00

0.00
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ชือ่ กิจกรรมย่อย
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดอ่างทอง
4. การพัฒนาโมบาย
แอปพลิเคชั่นเกมสาหรับ
นักเรียนที่เสี่ยงบกพร่องการ
เรียนรู้
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1-3
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดอ่างทอง
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การจัดประสบการณ์ส่งเสมิม
พัฒนาการทางภาษา
สาหรับเด้กปฐมวัย: กิจกรรม
ภาษาอังกฤษผ่านนิทาน เกม
เพลงและการแสดงบทบาท
สมมุติสาหรับเด้ก

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400 บาท
ค่าใช้สอย 14400 บาท
ค่าวัสดุ 1200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200 บาท
ค่าใช้สอย 4400 บาท
ค่าวัสดุ 7400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19000 บาท

19,000.00

19,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400 บาท
ค่าใช้สอย 6650 บาท
ค่าวัสดุ 6950 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28000 บาท

28,000.00

28,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400 บาท
ค่าใช้สอย 4800 บาท
ค่าวัสดุ 4050 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23250 บาท

23,250.00

0.00

0.00

0.00

23,250.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200 บาท
ค่าใช้สอย 2000 บาท
ค่าวัสดุ 800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดอ่างทอง
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การคัดกรองและแนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่
เด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
ชุมชน"
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
ต.บ้านกรด
7. การพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวสาหรับครูพลศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดาเนินการ
ต.พระขาว ต.บางนมโค
ตาบลอื่นๆในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
อ่างทอง
8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
Google Apps เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
ต.พระขาว ต.บางนมโค ต.
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หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

ปลายกัด
9. เสวนาวิชาการเรื่อง
ประวัติศาสตร์สังคมและ
วัฒนธรรมสมัยอยุธยา : ภาพ
สะท้อนความต่อเนื่องและความ
หลากหลายของสังคมพหุ
วัฒนธรรม

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
10800 บาท
ค่าใช้สอย 12800 บาท
ค่าวัสดุ 6400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
30000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400 บาท
ค่าใช้สอย 13600 บาท
ค่าวัสดุ 2000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400 บาท
ค่าใช้สอย 14900 บาท
ค่าวัสดุ 700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200 บาท
ค่าใช้สอย 11900 บาท
ค่าวัสดุ 10900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200 บาท
ค่าใช้สอย11900 บาท
ค่าวัสดุ 10900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. การพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนเพื่อการศึกษาใน
ท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
ต.บ้านเลน
11. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการห้องสมุดโรงเรียน
และฝึกยุวบรรณารักษ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดอ่างทอง
12. การสัมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการส่งเสริมการอ่านใน
โรงเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2-3
สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1 และ
เขต 2
13. การเขียนวิทยานิพนธ์
อย่างไรไม่ถือเป้นการลอกเลียน
และละเมิดลิขสิทธิ์และเทคนิค
การนาเสนอผลงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
14. เทคนิคการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่
ในการประชุมวิชาการหรือ
วารสาร
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
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สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
15. การพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนสาหรับครู
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครศรีอยุธย
16. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ในการประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
10800 บาท
ค่าใช้สอย 14800 บาท
ค่าวัสดุ 14400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40000 บาท

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
48000 บาท
ค่าใช้สอย 243450 บาท
ค่าวัสดุ 8550 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300000 บาท

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
50400 บาท
ค่าใช้สอย 43050 บาท
ค่าวัสดุ 6550 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
ลพบุรี
17. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การเป็นวิทยากรมืออาชีพ"
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครศรีอยุธย

รวม 809,250.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานายการสถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การพัมนาครูคณิตสาสตร์โดยการบูรณาการกรอบ
แนวคิด PLC กับแนวทางการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา
ในศตวรรษที่ 21
2. จิตตปัญญาศึกษา
3. การผลิตสื่อการเรียนรู้ตามแนว Active Learning
สาหรับครูประถมศึกษา
4. การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นเกมสาหรับนักเรียน
ที่เสี่ยงบกพร่องการเรียนรู้
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดประสบการณ์ส่ง
เสมิมพัฒนาการทางภาษาสาหรับเด้กปฐมวัย:
กิจกรรมภาษาอังกฤษผ่านนิทาน เกม เพลงและการ
แสดงบทบาทสมมุติสาหรับเด้ก

ตัวชีว้ ดั (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 : 40

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

0.00
0.00
0.00
0.00

40.00
0.00
0.00
40.00

0.00
40.00
40.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

40.00
0.00

0.00
40.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

0.00
40.00

0.00
0.00

40.00
0.00

0.00
0.00
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กิจกรรมย่อย

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคัดกรองและแนว
ทางการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในชุมชน"
7. การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรม
การเคลื่อนไหวสาหรับครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
9. เสวนาวิชาการเรื่อง ประวัติศาสตร์สังคมและ
วัฒนธรรมสมัยอยุธยา : ภาพสะท้อนความต่อเนื่อง
และความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม
10. การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาใน
ท้องถิ่น
11. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการห้องสมุด
โรงเรียนและฝึกยุวบรรณารักษ์
12. การสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการอ่าน
ในโรงเรียน
13. การเขียนวิทยานิพนธ์อย่างไรไม่ถือเป้นการลอก
เลียนและละเมิดลิขสิทธิ์และเทคนิคการนาเสนอ
ผลงาน
14. เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือวารสาร
15. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาหรับครู
16. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในการประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ
17. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นวิทยากรมือ
อาชีพ"

ตัวชีว้ ดั (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)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

40.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

40.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
40.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 30

ร้อยละ
คน

0.00
30.00

0.00
0.00

0.00
0.00

40.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 60

ร้อยละ
คน

30.00
0.00

0.00
60.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1

ร้อยละ
งาน

0.00
1.00

60.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

1.00
0.00

0.00
0.00

0.00
40.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

0.00
40.00

40.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

40.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

40.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 50

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

0.00
50.00
50.00
50.00

40.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 60

ร้อยละ
คน

50.00
60.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85

ร้อยละ

60.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตามยุทศาสตร์ของประเทศ รหัสโครงการ 6116000010
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.40 โครงการวิจัย/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น หรือสามารถนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นได้
ผลผลิต/โครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ : (S3.11) ร้อยละของอาจารย์ทาวิจัยต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด, (A3.4) ร้อยละของจานวนนักวิจัยรุ่น
ใหม่เพิ่มขึ้น, (S3.12) ร้อยละของผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น, (S3.13) ร้อยละของผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล สร้างและพัฒนาองค์ความรู้
สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างสานึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิช าชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหา
แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนใน
ท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ทั้งนี้โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยามีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมีงานวิจัย
สถาบั น เพื่อมุ่งเน้ น การท างานวิจั ย ภายใต้ยุท ธศาสตร์การวิจัยแห่ งชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ แก้ไขปัญ หา พั ฒ นา
งานวิจัย อันจะนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน
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และพัฒ นาสังคมให้ประชาชนในประเทศมีความสุขในการดาเนินชีวิตภายใต้เศรษฐกิ จพอเพียง ตลอดจนตอบสนอง
ตัวชี้วัดและพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักวิจัยที่ข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย3.เพื่อส่งเสริม
สร้างเครือข่ายการวิจัยและการบริการวิชาการ แก่นักวิจัยในการสนับสนุนนักวิจัยให้นาเสนอผลงานวิชาการและการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดาเนินงาน จัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยในให้ดาเนินโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนจากสานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,461,300.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

เรื่อง

12

ร้อยละ
ร้อยละ

100
80

เชิงปริมาณ
1. จานวนโครงการวิจัย
เชิงคุณภาพ
1. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
2. เบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
เชิงเวลา

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเกม
สาหรับนักเรียนอนุบาลที่เสี่ยงบกพร่อง
การเรียนรู้ทางด้านภาษา

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 130,000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) = 97,500
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) = 97,500

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในรพ.สต.เพื่อรองรับการ
ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

325,000.00

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

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
97,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
97,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)
0.00

292,500.00

117,000.00

87,750.00

87,750.00

0.00

จานวนเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 325,000 บาท

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 117,000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) = 87,750
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) = 87,750
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 292,500 บาท

399
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. กระบวนการทางการตลาดเพื่อนามา
ประยุกต์ใช้กับการออกแบบลายผ้าและ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของ
ตกแต่งและของที่ระลึกจากผ้าขาวม้า
เพื่อจาหน่ายตลาดเฉพาะและตลาด
อาเซียน ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนผ้าทอมือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 130,000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) = 97,500
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) = 97,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 325,000 บาท

325,000.00

130,000.00

97,500.00

97,500.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 130,000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) = 97,500
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) = 97,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 325,000 บาท

325,000.00

130,000.00

97,500.00

97,500.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 143,000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) =
107,250
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) =
107,250
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 357,500 บาท

357,500.00

143,000.00

107,250.00

107,250.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 130,000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) = 97,500
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) = 97,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 325,000 บาท

325,000.00

130,000.00

97,500.00

97,500.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. การวิจัยปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่
ปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองไม้ซุง โดยการมีส่วนร่วมของวัด
หนองไม้ซุง องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองไม้ซุง และสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. การส่งเสริมพหุปัญญาของคน 3 ช่วง
วัย ในการเรียนรู้ผ่านภูมิปัญญาใต้ถุน
บ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

400
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน

130,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
52,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
39,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
39,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)
0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 130,000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) = 97,500
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) = 97,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 325,000 บาท

325,000.00

130,000.00

97,500.00

97,500.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 84,520
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) = 63,390
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) = 63,390
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 211,300 บาท

211,300.00

84,520.00

63,390.00

63,390.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 104,000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) = 78,000
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) = 78,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาท

260,000.00

104,000.00

78,000.00

78,000.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 130,000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) =
97,500
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) =
97,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 325,000 บาท

325,000.00

130,000.00

97,500.00

97,500.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 104,000

260,000.00

104,000.00

78,000.00

78,000.00

0.00

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

7. การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันอาชญากรรมของประชาชนใน
ชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 52,000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) = 39,000
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) = 39,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท

จานวนเงิน

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. การศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใน
การขนส่งทางน้า ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมการ
คิดเชิงตรรกะการคานวณของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ ที่ส่งเสริมทักษะด้าน
ความจาสาหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
11. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ไทยแลนด์
4.0 ของสถานศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
12. การศึกษาความพร้อมของแรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม
4.0 กรณีศึกษา สวนอุตสาหกรรมโรจ

401
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
นะ จากัด (มหาชน) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
2560

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.
61)

เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) =
78,000
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) =
78,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 3,461,300.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเกม
สาหรับนักเรียนอนุบาลที่เสี่ยงบกพร่องการ
เรียนรู้ทางด้านภาษา
2. การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในรพ.สต.เพื่อรองรับการดูแล
ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. กระบวนการทางการตลาดเพื่อนามา
ประยุกต์ใช้กับการออกแบบลายผ้าและเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของตกแต่ง
และของที่ระลึกจากผ้าขาวม้า เพื่อจาหน่าย
ตลาดเฉพาะและตลาดอาเซียน ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. การวิจัยปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่
ปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ไม้ซุง โดยการมีส่วนร่วมของวัดหนองไม้ซุง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ซุง และ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
5. การส่งเสริมพหุปัญญาของคน 3 ช่วงวัย
ในการเรียนรู้ผ่านภูมิปัญญาใต้ถุนบ้าน
6. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

ตัวชีว้ ดั (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)

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย
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7. การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมของประชาชนในชุมชนเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
8. การศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการ
ขนส่งทางน้า ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
9. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดเชิง
ตรรกะการคานวณของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
10. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ ที่ส่งเสริมทักษะด้านความจา
สาหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ไทยแลนด์ 4.0
ของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
12. การศึกษาความพร้อมของแรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
กรณีศึกษา สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จากัด
(มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

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)

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน รหัสโครงการ 6116000012
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.4 โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ ผลงานการให้บริการทางวิชาการ
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
ตัวชี้วัดที่ : (S1.3) จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/
พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสังคม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เป็ น ส่ ว นราชการภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการให้กับชุมชนโดยเน้นพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทองการดาเนินงานบริการวิชาการปี พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สารวจความต้องการในการบริการ
วิชาการของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการส่งแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และส่วนราชการภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้สามารถปรับตัวให้ เข้า
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอม และรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างทักษะให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในด้าน
วิทยาการต่างๆและนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้.
3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ มีความรัก และหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าของสังคมไทย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
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4) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้และสามารถนาหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ได้ทั้งในการดาเนินชีวิตประจาวันและในช่วงวิกฤตต่างๆ
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา
6. วิธีการดาเนินงาน
1) วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
2) ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
3) ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
4) สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
5) เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พืน้ ที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 379,300.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนโครงการบริการวิชาการที่บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสาเร็จของโครงการบริการวิชาการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เชิงเวลา
1. จานวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร้จตามระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
3600 บาท
ค่าใช้สอย 7000 บาท
ค่าวัสดุ 9400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
ต.โผงเผง
2. วิทยาศาสตร์อาหารน่ารู้
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
อาเภอภาชี อาเภอผักไห่
3. มหัศจรรย์จุลินทรีย์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
ต.พระขาว

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
20,000.00

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

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200 บาท
ค่าใช้สอย 1650 บาท
ค่าวัสดุ 1150 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
9600 บาท
ค่าใช้สอย 5400 บาท
ค่าวัสดุ 15000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

4. การจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
10800 บาท
ค่าใช้สอย 6900 บาท
ค่าวัสดุ 2300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
5. การเขียนโปรแกรมภาษาซี
เบื้องต้น
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
ต.บางนมโค
6. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
ต.เกาะเกิด
7. อบรมเชิมปฏิบัติการ
"ศิลปะการแสดงแก่เยาวชน
เพื่อทิศทางสู่อนาคต"
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2-3
สถานที่ดาเนินการ
ต.ประตูชัย
8. บริการวิชาการ สาขาวิชา
ดนตรี
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
สถานศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
อ่างทอง
9. อบรมเชิงปฏิบัติการจา
และการเขียนภาษาจีนเพื่อ
การเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
อ.เสนา อ.บางซ้าย
10. ค่ายภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นสัญจร
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดอ่างทอง

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
20,000.00

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

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
3600 บาท
ค่าใช้สอย 2000 บาท
ค่าวัสดุ 4400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200 บาท
ค่าใช้สอย 1250 บาท
ค่าวัสดุ1550 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200 บาท
ค่าใช้สอย 500 บาท
ค่าวัสดุ 600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8300 บาท

8,300.00

0.00

8,300.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
3600 บาท
ค่าใช้สอย 4700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8300 บาท

8,300.00

0.00

8,300.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
3600 บาท
ค่าใช้สอย 2450 บาท
ค่าวัสดุ 2250 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8300 บาท

8,300.00

0.00

8,300.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400 บาท
ค่าใช้สอย 10500 บาท
ค่าวัสดุ 5100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00
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11. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ดนตรีสากลทักษะการ
บรรเลงรวมวงดนตรี
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
ต.บางเสด็จ ต.ศาลาแดง
12. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"เยาวชนรู้เท่าทันสื่อ"
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
ต.คลองตะเคียน
13. อบรมเชิงปฏิบัติการอ่าน
และเขียนภาษาไทยเพื่อ
ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
อ.เสนา อ.
พระนครศรีอยุธยา
14. English Edutainment
Day Camp
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
ต.คลองตะเคียน
15. พัมนาศักยภาพเยาวชน
ในการเป็นอาสาสมัครมุคคุ
เทศก์ประจาชุมชน รุ่น 8
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16. พัมนาผู้ประกอบการรุ่น
เยาว์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
อ.ภาชี
17. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
Young Econnomics ยุค
4.0
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
12000 บาท
ค่าใช้สอย 12800 บาท
ค่าวัสดุ 5200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

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

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400 บาท
ค่าใช้สอย 8560 บาท
ค่าวัสดุ 2040 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
10800 บาท
ค่าใช้สอย 7750 บาท
ค่าวัสดุ 6450 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400 บาท
ค่าใช้สอย 9200 บาท
ค่าวัสดุ 1400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
10800 บาท
ค่าใช้สอย 19200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
3600 บาท
ค่าใช้สอย 13350 บาท
ค่าวัสดุ 2450 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19400 บาท

19,400.00

19,400.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200 บาท
ค่าใช้สอย 9800 บาท
ค่าวัสดุ 3000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00
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18. การพัมนาทักษะภาาา
อังกฤษสู่อาเซี่ยน 1
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
ต.บางนมโค
19. การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสู่อาเซี่ยน 2
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200 บาท
ค่าใช้สอย 12900 บาท
ค่าวัสดุ 4900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200 บาท
ค่าใช้สอย 12900 บาท
ค่าวัสดุ 4900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
0.00

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

0.00

25,000.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
ต.หันสัง

รวม 379,300.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โลก ดารา
ศาสตร์และอวกาศ
2. วิทยาศาสตร์อาหารน่ารู้
3. มหัศจรรย์จุลินทรีย์
4. การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
5. การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
6. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
7. อบรมเชิมปฏิบัติการ "ศิลปะการแสดงแก่
เยาวชนเพื่อทิศทางสู่อนาคต"
8. บริการวิชาการ สาขาวิชาดนตรี
9. อบรมเชิงปฏิบัติการจาและการเขียน
ภาษาจีนเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
10. ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสัญจร
11. อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสากลทักษะ
การบรรเลงรวมวงดนตรี
12. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เยาวชนรู้เท่า
ทันสื่อ"
13. อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียน
ภาษาไทยเพื่อชุมชน

ตัวชีว้ ดั (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 : 50

คน

50.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 30
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

50.00
50.00
50.00
0.00
0.00
40.00

0.00
0.00
0.00
40.00
40.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 60

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

40.00
40.00
40.00
50.00
50.00
60.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 70

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

60.00
0.00
0.00
0.00

0.00
100.00
100.00
70.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 60
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

0.00
60.00
60.00
0.00

70.00
0.00
0.00
40.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 400

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

40.00
400.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 150

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

400.00
150.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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14. English Edutainment Day Camp
15. พัมนาศักยภาพเยาวชนในการเป็น
อาสาสมัครมุคคุเทศก์ประจาชุมชน รุ่น 8
16. พัมนาผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
17. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Young
Econnomics ยุค 4.0
18. การพัมนาทักษะภาาาอังกฤษสู่อาเซี่ยน
1
19. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่อาเซี่ยน
2

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

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)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

0.00
80.00
80.00
0.00

150.00
0.00
0.00
40.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

0.00
40.00
40.00
40.00

40.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

40.00
0.00

0.00
0.00

0.00
40.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
40.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85

ร้อยละ

0.00

0.00

40.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

409

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาตามศาสตร์แห่งพระราชา รหัสโครงการ 6116000014
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.1 โครงการถ่ายทอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ ผลงานการให้บริการทางวิชาการ
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0107, 1.7 สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : (S1.5) จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยนาศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น, (A1.8) จานวน
โครงการอันเนื่องมาจากศาสตร์พระราชา ที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้, (A1.9) ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ดาเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองได้
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการให้กับชุมชนโดยเน้นพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทองการดาเนินงานบริการวิชาการปี พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สารวจความต้องการในการบริการ
วิชาการของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการส่งแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และส่วนราชการภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการตามศาสตร์แห่ง
พระราชา ในด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างทักษะ การจัดการเรียนรู้แก่ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา/นักศึกษา/นักเรียนในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน พัฒนาสื่อ/อุปกรณ์ทางการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับมาตรฐานแห่งวิชาชีพและมีอุดมการณ์แห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสาน
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3) เพื่อสืบสานและดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากโครงการตามศาสตร์แห่งพระราชาให้มีความยั่งยืน
4) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้และสามารถนาหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้
5. กลุ่มเป้าหมาย
ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักศึกษา/นักเรียน/บุคคลทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน
1) วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
2) ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
3) ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
4) สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
5) เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 765,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม
2. จานวนผู้รับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพต่อสังคม
3. จานวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
เชิงคุณภาพ
1. ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักศึกษา/นักเรียน/บุคคลทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
2. ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักศึกษา/นักเรียน/บุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3. ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักศึกษา/นักเรียน/บุคคลทั่วไป สามารถนาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60 – ธ.ค.60)
2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61 – มี.ค.61)
3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 – มิ.ย.61)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม
คน
โครงการ

22
620
1

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

13
8
1

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. การฝึกประสบการณ์สอน
ในสถานศึกษาและการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในโรงเรียน
ตารวจตะเวนชายแดน จ.
สระแก้ว

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
36000
ค่าใช้สอย 30600
ค่าวัสดุ 40,000

106,600.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106600 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปีการศึกษา
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนตารวจตะเวน
ชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1
จ.สระแก้ว และโรงเรียน
ตารวจตะเวนชายแดนประชา

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
106,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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รัฐบารุง 1 จ.สระแก้ว
2. การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์
การเรียนบรู้ห้องสมุดสาหรับ
โรงเรียนตารวจตะเวน
ชายแดน จ.สระแก้ว

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
3400
ค่าวัสดุ 20000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23400 บาท

23,400.00

0.00

23,400.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
18000
ค่าใช้สอย 14400
ค่าวัสดุ 17600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
10800
ค่าใช้สอย 11300
ค่าวัสดุ 2900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบบแทน
14400
ค่าใช้สอย 8000
ค่าวัสดุ 2600

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปีการศึกษา
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนตารวจตะเวน
ชายแดนพีระยานุเคราะห์ จ.
สระแก้วและโรงเรียนตารวจ
ตะเวนชายแดนประชารัฐ
บารุง จ.สระแก้ว
3. การพัฒนาห้องเรียน และ
จัดนิทรรศการเพื่อรับการ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปีการศึกษา
สถานที่ดาเนินการ
กองกากับการตารวจ
ตะเวนชายแดน 12,
โรงเรียนตารวจตะเวน
ชายแดนพีระยานุเคราะห์ จ.
สระแก้ว และโรงเรียนตารวจ
ตะเวนชายแดนประชารัฐ
บารุง จ.สระแก้ว
4. การพัฒนาทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
สาหรับครูโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน จ.สระแก้ว
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปีการศึกษา
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนตารวจตะเวน
ชายแดน สังกัดกองกากับ
ตชด .12
5. การถ่ายทอดศาสตร์
พระราชาแนวเกษตรทฤษฎี
ใหม่ สู่เยาวชนในยุคดิจิตอล
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
อ.เสนา จ.อยุธยา
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและ
สมุนไพร : การใช้สมุนไพรชู
รสแทนผงชูรส
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 2561

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
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สถานที่ดาเนินการ
ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.
อยุธยา
7. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้วยเทคโนโลยีวิถีพอเพียง :
พัฒนาผลิตภัณฑ์กระยา
สารทแผ่นเพื่อสุขภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.
อยุธยา
8. เทคโนโลยีการผลิตพืช
น้อมนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่
วิถีชุมชนเศรฐกิจพอเพียง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.
อยุธยา
9. ส่งเสริมและเผยแพร่
โครงการตามพระราชดาริ
นิทรรศการหมุนเวียน
(Traveling Exhibition)
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ต.บางนมโค อ.เสนา จ.
อยุธยา และต.พุทเลา อ.บาง
ปะหัน จ.อยุธยา
10. การส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรและศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
ต.บ้านขล้อ และต.หันสัง
อ.บางปะหัน จ.อยุธยา
11. ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
จ.อยุธยา หรือ จ.อ่างทอง
12. การศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
จ.อ่างทอง หรือ จ.อยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
14400
ค่าใช้สอย 7600
ค่าวัสดุ 3000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

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

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200
ค่าใช้สอย 17360
ค่าวัสดุ 5440
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
12000
ค่าใช้สอย 34800
ค่าวัสดุ 3200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200
ค่าใช้สอย 40900
ค่าวัสดุ 1900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
7200
ค่าใช้สอย 40900
ค่าวัสดุ 1900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00
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13. การจัดทาเวทีประชาคม
ตาบลสามเรือน อาเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
ตาบลสามเรือน อาเภอ
บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
14. การจัดทาเวทีประชาคม
ตาบลพระนอน อาเภอนคร
หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
ตาบลพระนอน อาเภอ
นครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
15. การจัดทาเวทีประชาคม
ตาบลบ้านพลับ อาเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
ตาบลบ้านพลับ อาเภอ
ภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
16. การจัดทาเวทีประชาคม
บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษ
ชัยชาญ จ.อ่างทอง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.
วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
17. การจัดทาเวทีประชาคม
บ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย
จ.อ่างทอง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
บ้านลาว ต.เทวราช อ.
ไชโย จ.อ่างทอง
18. ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ต.สาม
เรือน อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
9000
ค่าใช้สอย 21600
ค่าวัสดุ 4400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35000 บาท

35,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
35,000.00

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

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
9000
ค่าใช้สอย 21600
ค่าวัสดุ 4400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35000 บาท

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
9000
ค่าใช้สอย 21600
ค่าวัสดุ 4400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35000 บาท

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
9000
ค่าใช้สอย 23100
ค่าวัสดุ 2900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35000 บาท

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
9000
ค่าใช้สอย 23100
ค่าวัสดุ 2900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35000 บาท

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
9000
ค่าใช้สอย 11200
ค่าวัสดุ 4800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00
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หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
สถานที่ดาเนินการ
ต.สามเรือน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
19. ศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ต.พระ
นอน อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
ต.พระนอน อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
20. ศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ต.บ้าน
พลับ อ.ภาชี จ.
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
ต.บ้านพลับ อ.ภาชี จ.
พระนครศรีอยุธยา
21. ศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านอบ
ทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.
วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
22. ศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านลาว
ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
9000
ค่าใช้สอย 11200
ค่าวัสดุ 4800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
9000
ค่าใช้สอย 11200
ค่าวัสดุ 4800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
9000
ค่าใช้สอย 11700
ค่าวัสดุ 4300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
9000
ค่าใช้สอย 11700
ค่าวัสดุ 4300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
บ้านลาว ต.เทวราช อ.
ไชโย จ.อ่างทอง

รวม 765,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันวิจับและพัฒนา
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา
และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน จ.
สระแก้ว
2. การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนบรู้
ห้องสมุดสาหรับโรงเรียนตารวจตะเวน
ชายแดน จ.สระแก้ว
3. การพัฒนาห้องเรียน และจัดนิทรรศการ
เพื่อรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการ
เรียนรู้สาหรับครูโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จ.สระแก้ว
5. การถ่ายทอดศาสตร์พระราชาแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่ สู่เยาวชนในยุคดิจิตอล
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอาหารเพื่อ
สุขภาพและสมุนไพร : การใช้สมุนไพรชูรส
แทนผงชูรส
7. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยี
วิถีพอเพียง : พัฒนาผลิตภัณฑ์กระยาสารท
แผ่นเพื่อสุขภาพ
8. เทคโนโลยีการผลิตพืชน้อมนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรสู่วิถีชุมชนเศรฐกิจพอเพียง
9. ส่งเสริมและเผยแพร่โครงการตาม
พระราชดาริ นิทรรศการหมุนเวียน
(Traveling Exhibition)
10. การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและศึกษาดู
งานเศรษฐกิจพอเพียง
11. ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง
12. การศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
13. การจัดทาเวทีประชาคม ตาบลสามเรือน
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14. การจัดทาเวทีประชาคม ตาบลพระนอน
อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15. การจัดทาเวทีประชาคม ตาบลบ้านพลับ
อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16. การจัดทาเวทีประชาคม บ้านอบทม ต.ยี่
ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
17. การจัดทาเวทีประชาคม บ้านลาว ต.
เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง

ตัวชีว้ ดั (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 : 6

คน

0.00

6.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 15

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
15.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 100

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 30

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

85.00
30.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

0.00
40.00

85.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 30

ร้อยละ
คน

85.00
0.00

0.00
0.00

0.00
30.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 20

ร้อยละ
คน

0.00
0.00

0.00
20.00

85.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

0.00
40.00

85.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

85.00
0.00

0.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 60

ร้อยละ
คน

0.00
60.00

85.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 80

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

85.00
0.00
0.00
0.00

0.00
80.00
85.00
80.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 70

ร้อยละ
คน

0.00
70.00

85.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 70

ร้อยละ
คน

85.00
70.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 70

ร้อยละ
คน

85.00
70.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 70

ร้อยละ
คน

85.00
70.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 70

ร้อยละ
คน

85.00
70.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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18. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
19. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
20. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ต.บ้านพลับ อ.ภาชี จ.
พระนครศรีอยุธยา
21. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง
22. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน บ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.
อ่างทอง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

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)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

85.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

85.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

85.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

85.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40

ร้อยละ
คน

85.00
40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ รหัสโครงการ 6116000015
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.40 โครงการวิจัย/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น หรือสามารถนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นได้
ผลผลิต/โครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ : (S3.11) ร้อยละของอาจารย์ทาวิจัยต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด, (A3.4) ร้อยละของจานวนนักวิจัยรุ่น
ใหม่เพิ่มขึ้น, (S3.12) ร้อยละของผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น, (S3.13) ร้อยละของผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมมุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้าง
บัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างสานึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ
ครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทาง
พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ทั้งนี้โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมีงานวิจัยสถาบัน

418
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักวิจัยที่ข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อส่งเสริม สร้างเครือข่ายการวิจัยและการบริการวิชาการ แก่นักวิจัยในการสนับสนุนนักวิจัยให้นาเสนอ
ผลงานวิชาการและการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดาเนินงาน จัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยในให้ดาเนินโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนจากสานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 745,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนโครงการวิจัย
เชิงคุณภาพ
1. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
2. เบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

เรื่อง

3

ร้อยละ
ร้อยละ

100
80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. การพัฒนาหุ่นยนต์นก
เหยี่ยวเพื่อใช้ในการขับไล่
และป้องกันนกพิราบ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. องค์ประกอบทางเคมีของ
พุทราไทย (Zizyphus
mauritiana) ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและฤทธิ์
การยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดส
และแอซิทิลโคลีนเอสเทอเรส
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวด
ที่ 1 (40%) = 115880
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) =
86910
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) =
86910
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 289700
บาท

289,700.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
115,880.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวด
ที่ 1 (40%) = 64680
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) =
48510
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) =
48510
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 161700
บาท

161,700.00

64,680.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
86,910.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
86,910.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

48,510.00

48,510.00

0.00

419
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. การปรับปรุงพันธุ์บัวดิน
(Zephyranthes spp.) เพื่อ
ประโยชน์ทางการค้า
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวด
ที่ 1 (40%) = 117440
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) =
88080
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) =
88080
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 293600
บาท

293,600.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

117,440.00

88,080.00

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

88,080.00

0.00

รวม 745,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การพัฒนาหุ่นยนต์นกเหยี่ยวเพื่อใช้ในการ
ขับไล่และป้องกันนกพิราบ
2. องค์ประกอบทางเคมีของพุทราไทย
(Zizyphus mauritiana) ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและฤทธิ์การยับยั้งแอลฟา
กลูโคซิเดส และแอซิทิลโคลีนเอสเทอเรส
3. การปรับปรุงพันธุ์บัวดิน (Zephyranthes
spp.) เพื่อประโยชน์ทางการค้า

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย

หน่วยนับ

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)

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ รหัสโครงการ 6116000016
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.40 โครงการวิจัย/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น หรือสามารถนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นได้
ผลผลิต/โครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ : (S3.11) ร้อยละของอาจารย์ทาวิจัยต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด, (A3.4) ร้อยละของจานวนนักวิจัยรุ่น
ใหม่เพิ่มขึ้น, (S3.12) ร้อยละของผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น, (S3.13) ร้อยละของผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมมุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้าง
บัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างสานึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ
ครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทาง
พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ทั้งนี้โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมีงานวิจัยสถาบัน
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักวิจัยที่ข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อส่งเสริม สร้างเครือข่ายการวิจัยและการบริการวิชาการ แก่นักวิจัยในการสนับสนุนนักวิจัยให้นาเสนอ
ผลงานวิชาการและการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดาเนินงาน จัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยในให้ดาเนินโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนจากสานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,898,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนโครงการวิจัย
เชิงคุณภาพ
1. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
2. เบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
เชิงเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

เรื่อง

10

ร้อยละ
ร้อยละ

100
80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. สมบัติเชิงกลของฟิล์มบาง
เซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ที่
เคลือบด้วยวิธีดีซีแมกนีต
รอนโคสปัตเตอริง

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 144000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) =
108000
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) =
108000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360000 บาท

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 140000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) =
105000
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) =
105000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. รูปแบบเชิงสาเหตุของ
การบริหารสาธารณสุข
ความต้องการสาหรับการ
ดูแลสุขภาพจิต และสถานะ
ทางสุขภาพจิตสัมพันธ์กับ
การใช้บริการทางสุขภาพจิต
ของกลุ่มแรงงานข้ามถิ่นชาว
เอเชียหลังจากนโยบาย
ประชาคมอาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

360,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
144,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
108,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
108,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

350,000.00

140,000.00

105,000.00

105,000.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. การศึกษาแนวทางการ
นาเสนอข่าวการก่อการร้าย
ของสื่อมวลชนในประเทศ
ไทย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. รูปแบบการเสริมพลัง
อานาจของเยาวชนต่อการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
มรดกโลกทางวัฒนธรรม :
กรณีศึกษาอุทยาน
ประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 140000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) =
105000
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) =
105000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350000 บาท

350,000.00

140,000.00

105,000.00

105,000.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 83600
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) =
62700
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) =
62700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 209000 บาท

209,000.00

83,600.00

62,700.00

62,700.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 83600
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) =
62700
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) =
62700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 209000บาท

209,000.00

83,600.00

62,700.00

62,700.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 120000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) =
90000
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) =
90000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

300,000.00

120,000.00

90,000.00

90,000.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. การอนุรักษ์พันธุกรรม
ของต้นนางแย้ม
(Clerodendrum
chinense (osbeck)
Mabb.) โดยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. การใช้ยีสต์ทะเลควบคุม
รา Collectotrichum
gloeosporioides และ
Lasiodiplodia
theobromae ซึ่งเป็น
สาเหตุของโรคหลังการเก็บ
เกี่ยวแอนแทรกโนสและขั้ว
ผลเน่าของมะม่วงโดยชีววิธี
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

423
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
พระนครศรีอยุธยา
7. การประยุกต์ใช้แบคทีเรีย
สร้างแบคทีเรียสร้างสาร
แกมมาพอลิกลูตาเมตใน
เพาะปลูกพืช
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. การพัฒนารูปแบบการ
บริหารมือที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มอาชีพขายโรตี
สายไหม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. การพัฒนาอิฐมอญโปร่ง
แสง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. ผลกระทบจากการ
เพาะเลี้ยงปลาในกระชังต่อ
คุณภาพน้าและความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขนาดใหญ่หน้าดินในแม่น้า
น้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 160000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) =
120000
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) =
120000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400000 บาท

400,000.00

160,000.00

120,000.00

120,000.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 48000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) =
36000
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) =
36000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120000 บาท

120,000.00

48,000.00

36,000.00

36,000.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 120000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) =
90000
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) =
90000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300000 บาท

300,000.00

120,000.00

90,000.00

90,000.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เบิกเงินงวดที่ 1
(40%) = 120000
เบิกเงินงวดที่ 2 (30%) =
90000
เบิกเงินงวดที่ 3 (30%) =
90000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300000 บาท

300,000.00

120,000.00

90,000.00

90,000.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 2,898,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. สมบัติเชิงกลของฟิล์มบางเซอร์โคเนียม
ออกซิไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธีดีซีแมกนีตรอน
โคสปัตเตอริง
2. รูปแบบเชิงสาเหตุของการบริหาร
สาธารณสุข ความต้องการสาหรับการดูแล
สุขภาพจิต และสถานะทางสุขภาพจิต
สัมพันธ์กับการใช้บริการทางสุขภาพจิตของ
กลุ่มแรงงานข้ามถิ่นชาวเอเชียหลังจาก
นโยบายประชาคมอาเซียน
3. การศึกษาแนวทางการนาเสนอข่าวการก่อ
การร้ายของสื่อมวลชนในประเทศไทย
4. รูปแบบการเสริมพลังอานาจของเยาวชน
ต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม : กรณีศึกษาอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
5. การอนุรักษ์พันธุกรรมของต้นนางแย้ม
(Clerodendrum chinense (osbeck)
Mabb.) โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
6. การใช้ยีสต์ทะเลควบคุมรา
Collectotrichum gloeosporioides และ
Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็น
สาเหตุของโรคหลังการเก็บเกี่ยวแอนแทรก
โนสและขั้วผลเน่าของมะม่วงโดยชีววิธี
7. การประยุกต์ใช้แบคทีเรียสร้างแบคทีเรีย
สร้างสารแกมมาพอลิกลูตาเมตในเพาะปลูก
พืช
8. การพัฒนารูปแบบการบริหารมือที่
เหมาะสมสาหรับกลุ่มอาชีพขายโรตีสายไหม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. การพัฒนาอิฐมอญโปร่งแสง

10. ผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงปลาใน
กระชังต่อคุณภาพน้าและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาด
ใหญ่หน้าดินในแม่น้าน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ตัวชีว้ ดั (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)

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย

ร้อยละ

40.00

30.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจัย
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา รหัสโครงการ 6117000003
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
สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีหน้าที่ และพันธกิจในการ
ทานุบารุง ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์เผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งยังมีบทบาท
หน้าที่ในฐานะศูนย์ท่องเที่ยวและศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรทางการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. วัตถุประสงค์
1) มีครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการใช้งาน
2) การดาเนินงานตามโครงการต่างๆของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3) การให้บริการทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว แก่บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไป
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในหน่วยงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน
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6. วิธีการดาเนินงาน ใช้วิธีการสอบราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 01/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 732,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในหน่วยงานมีความพึงพอใจในการใช้ครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

เครื่อง

4

ร้อยละ

85

บาท

732,500

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์
ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 60 นิ้ว
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้ากว้าง
60 นิ้ว 1 เครื่อง 700,000
บาท 700,000

แผนการปฏิบตั งิ าน

700,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
700,000.00

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

24,000.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

8,500.00

8,500.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

2. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้น
เตอร์สี
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

3. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
แฟกต์กระดาษธรรมดาระบบ
เลเซอร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้า
กว้าง 60 นิ้ว ราคา 700000
จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
700,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
700,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่องปริ้นเตอร์
สี 2 เครื่อง 12,000 บาท
24,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องปริ้นเตอร์สี ราคา
12,000 จานวน 2 เครื่อง รวม
เป็นเงิน 24,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
24,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่องแฟกต์
กระดาษธรรมดาระบบเลเซอร์
ราคา 8500 จานวน 1 เครื่อง
รวมเป็นเงิน 8,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8500 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องแฟกต์กระดาษธรรมดา
ระบบเลเซอร์ ราคา 8500
จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
8,500.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
8,500.00 บาท

รวม

732,500.00
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสายรุ้ง กล่าเพชร
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้า
กว้าง 60 นิ้ว

2. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์สี

3. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องแฟกต์กระดาษ
ธรรมดาระบบเลเซอร์

ตัวชีว้ ดั (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 : ครุภัณฑ์ 3

รายการ

732500.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรใน
หน่วยงานมีครุภัณฑ์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเครื่อง
แฟกต์กระดาษธรรมดาระบบเลเซอร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

2.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

96.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

96.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมงานวิจัยและศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา รหัสโครงการ 6117000004
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.10 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0106, 1.6 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ : (A1.7) จานวนข้อมูลงานวิจัย/องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่สาคัญประการหนึ่งคือ ศึกษา ค้นคว้า
วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา สถาบันฯ จึงเห็นสมควรจัดโครงการส่งเสริมงานวิจัยและศึกษาองค์
ความรู้ วั ฒ นธรรมเพื่ อ ผลิ ต และเผยแพร่ ข้ อ มู ล งานวิจั ย และองค์ค วามรู้ด้ านวัฒ นธรรมอยุธ ยา แก่ห้ องสมุ ด และสื
อออนไลน์ ต่ างๆ เพื่ อ ให้ นั กเรีย น นั ก ศึก ษา ครูอ าจารย์ นั ก วิช าการ และบุ ค คลทั่ ว ไป ให้ มี ความรู้ค วามเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒ นธรรมท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา โครงการส่งเสริมงานวิจัยและศึกษาองค์ความรู้วัฒ นธรรม
อยุธยา ประกอบด้วย การจัดทาวารสารวิชาการ 2 ฉบับ และการผลิตสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
อาเซียน
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยและการศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธย
2) เพื่อพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการที่มีความรู้ทางด้านวัฒนธรรมอยุธยา
3) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นศูนย์กลางความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
ครูอาจารย์ นักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และบุคคลทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน 1) จัดทาวารสารวิชาการ 2 ฉบับ 2) จัดกิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 140,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนการตีพิมพ์วารสาร
2. จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงคุณภาพ
1. บทความวิชาการทุกบทความผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรม
3. นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
4. นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถนาความรู้ไปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1
2. ไตรมาส 2
3. ไตรมาส 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ฉบับ
คน

2
40

ฉบับ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

2
85
85
85

บาท
บาท
บาท

9,500
68,000
63,000

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. จัดทาวารสารอยุธยา
ศึกษา (2 ฉบับ)

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายการ จัดทา
วารสารอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ)
131,000
ประเภทงบประมาณ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ประเมินบทความ
วิชาการ 2 ฉบับๆ ละ 9,000
บาท
18,000
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2 และ 4
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

แผนการปฏิบตั งิ าน

131,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
68,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
63,000.00

9,500.00

9,500.00

0.00

0.00

0.00

ค่าจ้างทาวารสารวิชาการ ปีที่ 10
/ 2561
2 ฉบับๆ ละ
54,000 บาท 108,000
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

2. ศึกษาประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

- ค่าวัสดุ (ซอง , ดวงตรา
ไปรษณียากร และอื่นๆ)
5,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : รายการ
กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
9,500
ประเภทงบประมาณ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ
ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
3,600
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35
บาท
1,400
- ค่าจ้างทาเอกสารประกอบ
กิจกรรม 1 ครั้ง ๆ ละ 1,500
บาท 1,500
- ค่าถอดองค์ความรู้พร้อมจัดทา
เอกสารและวีดิทัศน์ 1 ชุด
3,000 บาท 3,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9500 บาท

รวม 140,500.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จัดทาวารสารอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ)

2. ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
อาเซียน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการ
ตีพิมพ์วารสาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความ
วิชาการทุกบทความผ่านการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ ความพึง
พอใจ และสามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้

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

68000.00

0.00

63000.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

1.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รหัสโครงการ 6117000005
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.7 โครงการ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ผลผลิต/โครงการ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0107, 1.7 สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ : (S1.5) จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยนาศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น, (A1.8) จานวน
โครงการอันเนื่องมาจากศาสตร์พระราชา ที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
ศาสตร์พระราชา ประกอบด้วย การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ทั้งคน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เริ่มต้น
จากการทาความเข้าใจ การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาประกอบกับการทดลองใช้จนได้ผลจริง โดยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
และการพัฒนาที่เริ่มต้นด้วยตนเองจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้เรียนรู้
และนาไปประยุกต์ใช้ได้ โดยการประยุกต์ศาสตร์พระราชา ต้องประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน ไม่ยึดติดตารา ปรับตามบุคคล
สภาพพื้นที่และสถานการณ์ ตัวอย่างของการประยุกต์ศาสตร์พระราชาได้แก่ โครงการพระราชดาริกว่ า 4000 โครงการ
โดยผลลัพธ์ของศาสตร์พระราชา คือ แผ่นดินโดยธรรมและประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ตามพระปฐมบรมราช
โองการ พออยู่ พ อกิ น และ รู้ รั ก สามั ค คี อั น เป็ น การพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการส่งเสริม และสนับสนุนการนาศาสตร์พระราชา และข้อมูลทาง
วัฒนธรรมอยุธยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมปัจจุบันอย่างยั่งยืน จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และมีความเข้าใจที่ถูกต้ อง
เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และสามารถนาแนวคิดนี้มาปรับใช้กับการดารงชีวิต ตลอดจนสามารถนามาใช้แก้ปัญหาของ
ตนเองและชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาศาสตร์พระราชา มาปรับใช้กับการดารงชีวิต ตลอดจนสามารถนามาใช้
แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
5. กลุ่มเป้าหมาย
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 60,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม
คน

2
60

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

บาท

60,000

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการตามรอยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายการ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
รอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ
ละ6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท =
7,200
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท =
2,100
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ
1 มื้อๆ ละ 100
บาท
= 3,000
- ค่าจ้างทารูปเล่มเอกสาร
ประกอบการอบรม 1 ครั้งๆ ละ
30เล่มๆ ละ 100 บาท = 3,000
ค่าพาหนะ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ
1,500
บาท = 1,500
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ
ละ 1 งานๆละ 9,700 บาท =
9,700

30,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
30,000.00

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

434
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ค่าน้ามัน 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ
3,500 บาท = 3,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
2. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการตามรอยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายการ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
รอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ
ละ6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท =
7,200
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท =
2,100
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ
1 มื้อๆ ละ 100
บาท
= 3,000
- ค่าจ้างทารูปเล่มเอกสาร
ประกอบการอบรม 1 ครั้งๆ ละ
30เล่มๆ ละ 100 บาท = 3,000
ค่าพาหนะ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ
1,500
บาท = 1,500
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ
ละ 1 งานๆละ 9,700 บาท =
9,700
ค่าน้ามัน 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ
3,500 บาท = 3,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

รวม 60,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอย
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้ง
ที่ 1

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอย
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้ง
ที่ 2

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

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ความ
พึงพอใจ และสามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ความ
พึงพอใจ และสามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ ทาสีปรับปรุงศาลาเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา รหัสโครงการ 6117000006
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 : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลั กคือการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติป ระกาศเป็น มรดกโลกเมื่อปีพ.ศ. 2534 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จึงมีนักท่องเที่ยว
จานวนมากเดินทางมาท่องเที่ยว โบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่ปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งยืนยันถึงหลักฐานทางวัฒนธรรม
และความเจริญรุ่งเรืองของบรรพบุรุษชาวกรุงศรีอยุธยา นอกจากโบราณสถาน โบราณวัตถุเหล่านี้ยังมีภูมิวัฒนธรรมที่
สะท้อนถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษในอดีตมีคุณค่าควรแก่การรับรู้ สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นควรมีแหล่งท่องเที่ยวที่
แสดงถึงภูมิวัฒนธรรมในด้านต่างๆของคนอยุธยาเพื่อให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้ศึกษา ได้เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย
4. วัตถุประสงค์
1) สร้างแหล่งท่องเที่ยวด้านภูมิวัฒนธรรมอยุธยา
2) เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมอยุธยาในด้านต่างๆ
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ
6. วิธีการดาเนินงาน วิธีเฉพาะจงเจาะ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 272,300.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ทาสีอาคารเรือนไทยและปรับปรุงศาลาเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. อาคารเรือนไทยและศาลาเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษามีความพร้อมใช้งาน
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

งาน

1

งาน

1

งาน

1

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. งานทาสีปรับปรุงศาลา
เก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา

สิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด : งานทาสีและ
ปรับปรุงศาลาเก็บของ สถาบัน
อยุธยาศึกษา จานวน 1 งาน
ราคา 272300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 272300 บาท

272,300.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
272,300.00

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

สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

รวม 272,300.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. งานทาสีปรับปรุงศาลาเก็บของสถาบัน
อยุธยาศึกษา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานทาสี
ปรับปรุงศาลาเก็บของสถาบันอยุธยา
ศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานทาสี
ปรับปรุงศาลาเก็บของสถาบันอยุธยา
ศึกษา

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

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ เผยแพร่งานวิจัยและองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา รหัสโครงการ 6117000009
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.9 โครงการเผยแพร่งานวิจัยและองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0106, 1.6 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ : (A1.6) การนาองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา ไปใช้อ้างอิงในบทความวิชาการและงานวิจัยเพิ่มขึ้น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่สาคัญประการหนึ่งคือ ศึกษา ค้นคว้า
วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒ นธรรมอยุธยา สถาบันฯ จึงเห็ นสมควรจัดโครงการเผยแพร่งานวิจัยและองค์
ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา แก่นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา โดยโครงการเผยแพร่งานวิจัยและองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
ประกอบด้วย กิจกรรมสั มมนาอยุธยาศึกษาวิช าการ กิจกรรมอบรมให้ ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา กิจกรรมนาเสนอ
ผลงานวิชาการและงานวิจัย และกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
2) เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา
5. กลุ่มเป้าหมาย
จานวนกิจกรรม 7 กิจกรรมจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1750 คน
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6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย จัดกิจกรรมสัมมนา
ทางวิชาการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 264,050.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรม
2. นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
3. นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถนาความรู้ไปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงเวลา
1. ไตรมาส1
2. ไตรมาส 2
3. ไตรมาส 3
4. ไตรมาส 4

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม
คน

7
1,750

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85

บาท
บาท
บาท
บาท

14,500
205,050
14,500
30,000

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมสัมมนาอยุธยา
ศึกษาวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายการ
กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษา
วิชาการ 199,700
ประเภทงบประมาณ
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ทรงคุณวุฒิ 1คนๆละ 3 ชั่วโมงๆ
ละ 1,200 บาท 3,600
- ค่าตอบแทนวิทยากร 14 คนๆ
ละ 3ชั่วโมงๆ ละ
600
บาท
25,200
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 300
คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท
42,000
- ค่าอาหารกลางวัน 300 คนๆ
ละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาท
60,000
- ค่าจ้างทารูปเล่มเอกสาร
ประกอบการสัมมนา 330 ชุดๆ
ละ100 บาท 33,000
- ค่าจ้างถอดองค์ความรู้ จัดทา
เอกสาร และวิดีทัศน์เผยแพร่ 1
ครั้ง 5,000 บาท
5,000
- ค่าตกแต่งสถานที่ 1 ครั้ง
8,000บาท
8,000
- ค่าที่พักวิทยากร 2 ห้องๆ ละ
1,450บาท 2,900
- ค่าพาหนะวิทยากร 15 คนๆ
ละ1,000 บาท

199,700.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
199,700.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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ชือ่ กิจกรรมย่อย

2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เรื่องอยุธยาศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

3. กิจกรรมนาเสนอผลงาน
วิชาการและงานวิจัย ครั้งที่
1
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

4. กิจกรรมนาเสนอผลงาน
วิชาการและงานวิจัย ครั้งที่
2
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

5. กิจกรรมสัมมนาการ
อนุรักษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา
6. กิจกรรมสัมมนาการ
อนุรักษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
15,000
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 5,000 บาท
5,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199700 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายการ
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง
อยุธยาศึกษา30,000
ประเภทงบประมาณ
ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างจัดทารูปเล่มประกอบการ
อบรม 1 ครั้งๆละ 1,200ชุดๆละ
20บาท
24,000
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการจัดอบรม 1-10
รายการ
6,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3
คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท 5,400
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท
1,750
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 2,000 บาท
2,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9150 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ
ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
5,400
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท
1,750
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 2,000 บาท
2,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9150 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ
3 ชั่วโมงๆ ละ
1,200 บาท
3,600
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท
1,750
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5350 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ
3 ชั่วโมงๆ ละ
1,200 บาท
3,600
ค่าใช้สอย

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

9,150.00

9,150.00

0.00

0.00

0.00

9,150.00

0.00

0.00

9,150.00

0.00

5,350.00

5,350.00

0.00

0.00

0.00

5,350.00

0.00

5,350.00

0.00

0.00
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สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา
7. กิจกรรมสัมมนาการ
อนุรักษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท
1,750
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5350 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1คนๆ ละ
3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200บาท
3,600
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท
1,750
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5350 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

0.00

0.00

5,350.00

0.00

5,350.00

รวม 264,050.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ

2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

3. กิจกรรมนาเสนอผลงานวิชาการและ
งานวิจัย ครั้งที่ 1

4. กิจกรรมนาเสนอผลงานวิชาการและ
งานวิจัย ครั้งที่ 2

5. กิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนา
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่
1

6. กิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนา
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่
2

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ ความ
พึงพอใจ และสามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้
ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และนา
ความรู้ไปใช้ได้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้
ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และนา
ความรู้ไปใช้ได้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้
ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และนา
ความรู้ไปใช้ได้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
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

0.00

300.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

1200.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

50.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

50.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

50.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้
ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และนา
ความรู้ไปใช้ได้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

50.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00
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7. กิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนา
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่
3

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และนา
ความรู้ไปใช้ได้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้
ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และนา
ความรู้ไปใช้ได้

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)

คน

0.00

0.00

50.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา รหัสโครงการ 6117000011
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.7 โครงการ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ผลผลิต/โครงการ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0105, 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ : (A1.4) ผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชาติ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในด้านการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีพันธกิจ
ในการสนับสนุนให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสานึกในความเป็นไทย รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ
ด้านวัฒนธรรมอยุธยาศึกษา ทานุบารุงศิลปวั ฒนธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของชาติ สนั บ สนุ น และพัฒ นาการผลิ ตและพัฒ นาครูบุคลากรทางการศึกษาประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒ นา
ท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความความ รู้
เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของพระนครศรีอยุธยาในแขนงต่าง ๆ สามารถนาไปพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้
เพื่อการประกอบอาชีพต่อไปได้ อันจะเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของระดับองค์กร และระดับประเทศ ให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา และสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรม
ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวอยุธยา
2) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับกลุ่มครูภูมิปัญญา และองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการศึกษา,นักเรียน , ประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 42,250.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผู้รับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

60

ร้อยละ

85

กิจกรรม

2

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา
ครั้งที่ 1

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่าง 30 คนๆ ละ 2
มื้อๆ ละ 35 บาท 2,100
- ค่าอาหาร 30 คน ๆละ 1 มื้อ ๆ
ละ 100 บาท 3,000
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เช่น วัสดุการ
ฝึกอบรม,ป้าย,กระดาษทาเกียรติ
บัตร ฯลฯ 1 ครั้ง 12,425 บาท
12,425
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21125 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท3,600
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่าง 30 คนๆ ละ2
มื้อๆ ละ 35 บาท 2,100
- ค่าอาหาร 30 คน ๆละ 1 มื้อ ๆ
ละ 100 บาท 3,000
ค่าวัสดุ

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

2. อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา
ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

แผนการปฏิบตั งิ าน

21,125.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
21,125.00

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

21,125.00

21,125.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

- ค่าวัสดุอุปกรณ์เช่น วัสดุการ
ฝึกอบรม,ป้าย,กระดาษทาเกียรติ
บัตร ฯลฯ 1 ครั้ง 12,425 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21125 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,125 บาท

รวม 42,250.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1
2. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้เพิ่มขึ้น

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)

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ การจัดการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก รหัสโครงการ 6117000013
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 : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0106, 1.6 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ : (S1.6) ร้อยละของผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและ
ท้องถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีปรัชญาสาคัญในการเป็นสถาบันที่รอบรู้ เชิดชู
สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา โดยมีวิสั ยทัศน์ สู่การเป็นศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาที่มีคุณภาพ รวมไปถึงส่งเสริม
และประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้นนอกจากบทบาทหน้าที่ด้านการศึกษา
และอนุรักษ์แล้ว สถาบันอยุธยาศึกษายังจาเป็นต้องเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมร่วมสมัยใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะร่วมสมัย เพื่อ
เป็นการสานต่อวิถีการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน อันจะนาไปสู่การสร้างจิตสานึก ทัศนคติ
และการมีส่วนร่วมของประชาคมศิลปินที่จะมีบทบาทในการสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา ในฐานะวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในดินแดนมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างแท้จริง
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา
2) เพื่อจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย จากศิลปินรับเชิญที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก
เมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา
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5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย ในหัวข้อ สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดก
โลก : พระนครศรีอยุธยา และจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. ระยะเวลา วันที่ 03/01/2561 ถึง วันที่ 30/06/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 75,200.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. จานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ
4. ผลงานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ
เชิงคุณภาพ
1. มีต้นแบบงานศิลปะร่วมสมัยของท้องถิ่นเมืองมรดกโลกเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2. มีต้นแบบงานศิลปะร่วมสมัยของท้องถิ่นเมืองมรดกโลกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
เชิงเวลา
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2
2. ร้อยละของการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3
3. จานวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2
4. จานวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม
คน
คน
ชิ้นงาน

3
30
300
10

ชิ้นงาน
ชิ้นงาน

10
10

ร้อยละ
ร้อยละ
กิจกรรม
กิจกรรม

87
13
2
1

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างสรรค์
ศิลปกรรมร่วมสมัย ในหัวข้อ
สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก
: พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 12
ชั่วโมง 2 คนๆละ 1,000 บาท
24,000
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าอาหารกลางวัน (2 วัน) 2มื้อ
30 คนๆละ 100 บาท 6,000
- ค่าอาหารว่าง (2 วัน) 4 มื้อ 30
คนๆละ 35 บาท 3,600
- ค่าจัดทากรอบรูป 10 กรอบๆละ
1,100 บาท 11,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,200 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอยและค่า
วัสดุ
- ค่าตกแต่งสถานที่ (2 ครั้ง) 2
ครั้งๆละ 5,000 บาท 10,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
สถานที่ดาเนินการ
หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมที่ 2 จัด
นิทรรศการแสดงผลงาน
ศิลปกรรมร่วมสมัย ณ หอ
ศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่
3
สถานที่ดาเนินการ
หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

55,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
55,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

20,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

รวม 75,200.00
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย ในหัวข้อ
สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก :
พระนครศรีอยุธยา

2. กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ศิลปกรรมร่วมสมัย ณ หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
การอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีต้นแบบงาน
ศิลปะร่วมสมัยของท้องถิ่นเมืองมรดก
โลกเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าชม
นิทรรศการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีต้นแบบงาน
ศิลปะร่วมสมัยของท้องถิ่นเมืองมรดก
โลกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง
มรดกโลก

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)

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

10.00

0.00

0.00

คน

0.00

150.00

150.00

0.00

ชึ้น

0.00

5.00

5.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย รหัส
โครงการ 6117000014
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.7 โครงการ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ผลผลิต/โครงการ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0105, 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ : (A1.4) ผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชาติ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสาคั ญในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อให้ดารงอยู่สืบต่อไปได้ ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง และเจริญเติบโต
ตลอดเวลา จึงได้จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงคือ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดนครนายก ซึ่งอยู่ในเขตเป้าหมาย
การให้บริการทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ และแสดงผลงาน
ของบุคคลผู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สังคม รวมทั้งยกย่องเชิดชูในฐานะที่ท่านเหล่านั้นเป็นเสมือนครู
ภูมิปั ญ ญาของแผ่ น ดิน ที่ทาคุณ ประโยชน์ ในการสื บสานศิลปวัฒ นธรรมไทยบนรากฐานแห่ งความเป็นไทยให้ เป็น ที่
ประจักษ์สู่สังคม อันจะเป็นการการธารงรักษาวัฒนธรรมไทย ทั้งในท้องถิ่นและในระดับชาติสืบไป
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ใน
เขตบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และ
จังหวัดนครนายก
2) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับกลุ่มครูภูมิปัญญา และองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
5. กลุ่มเป้าหมาย
1.ภูมิปัญญาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครนายก 2.บุคลากรทางการศึกษา
ประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดาเนินงาน
1) สรรหาบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย รางวัลบุษราคัมมณีศรีราช
ภัฏครั้งที่ 14 ประจาปี พ.ศ. 2561
2) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
รางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 14 ประจาปี พ.ศ. 2561
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 02/04/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 63,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. จานวนสารสนเทศองค์ความรู้ส่วนบุคคลผูไ้ ด้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 14
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 3

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

100

เล่ม

20

กิจกรรม

1

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล
ผู้มีผลงานดีเด่นทาง
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย รางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่
14 ประจาปี พ.ศ.2561

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน และ
พิจารณารางวัลบุษราคัมมณีศรี
ราชภัฏ 6 คนๆละ 400 บาท =
2400
2. ค่าจ้างทาโล่รางวัล 1 ครั้ง x 10
ชิ้น ๆ ละ 1,500 บาท = 15,000
3. ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 1
งาน = 5,000
4. ค่าจ้างจัดทาเอกสารสูจิบัตร
ประกอบกิจกรรม 1 ครั้ง 100เล่ม
ๆ ละ 150 บาท = 15,000
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
100 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35บาท
= 3,500
6. ค่าจ้างจัดทาสารสนเทศองค์

63,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 2
เมษายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
63,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)

ความรู้ส่วนบุคคลผู้ได้รับรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 20 เล่ม ๆ
ละ 150 บาท = 3,000
7. ค่าวัสดุอุปกรณ์เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างจัดทารูป
ค่ากรอบรูป ค่ากรอบใบประกาศ
เกียรติคุณ ค่าดอกไม้ ฯลฯ =
19,100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,000 บาท

รวม 63,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่น
ทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย รางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ
ครั้งที่ 14 ประจาปี พ.ศ.2561

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สารสนเทศองค์
ความรู้ส่วนบุคคลของผู้ได้รับรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 14

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

0.00

100.00

0.00

เล่ม

0.00

0.00

20.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ สร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว เมืองมรดกโลก รหัสโครงการ 6117000015
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.7 โครงการ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ผลผลิต/โครงการ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0105, 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ : (A1.4) ผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชาติ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

3. หลักการและเหตุผล
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ เนื่องจาก
เป็นอุตสาหกรรมหลักที่นารายได้เข้าสู่ประเทศในอันดับต้นๆ นับได้ว่ามีส่วนช่วยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ดังปรากฏ
ในแผนการพั ฒ นาประเทศมาโดยตลอด นอกจากนี้ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วยั งเป็ น ประโยชน์ ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศทั่วโลก สถาบันอยุธยาศึกษาจึงจัดโครงการอบรมยุว
มัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในด้านการนาเสนอข้อมู ล และความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสาร
ให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทา อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม และเป็น
แนวทางในการช่วยรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดกิจกรรมอบรม ให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการแนะนาและ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก ด้วยจิตสานึกในคุณค่าและภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน นาไปสู่การ
อนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นตน
2) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา ด้วยการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักมัคคุเทศก์และ
วัฒนธรรม จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
5. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 200 คน
6. วิธีการดาเนินงาน
1) จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยว เน้นด้านวัฒนธรรมอยุธยา
2) จานวนการอบรม 4 ครั้ง : ไตรมาสที่ 1 ครั้งละ 2 วัน โดยแบ่งเป็น
ก.วัดผล ประเมินผล ก่อนเข้ารับการอบรม และบรรยายทางวิชาการปรับพื้นฐาน ทัศนศึกษาและ
อบรมนอกสถานที่ 1 วัน
ข. วัดผล ประเมินผล หลังจากเข้ารับการอบรม 1 วัน ด้วยการสอบปากเปล่า (ในสถานที่จริง) และ
ข้อเขียน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 31/12/2560
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 120,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ด้านการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกอยุธยาเพิ่มขึ้น ผ่านเกณฑ์การวัดผล ประเมินผล
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

200

ร้อยละ

85

ครั้ง

4

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสา
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
อยุธยา รุ่นที่ 1

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆละ 12 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท = 14,400
2.ค่าจัดทาเอกสารประกอบการ
อบรม 1 ครั้งๆ ละ 50 ชุดๆ ละ
40 บาท = 2,000
3. ค่าอาหารว่าง 50 คน ๆ ละ 4
มื้อ ๆ ละ 25 บาท = 5,000
4. ค่าอาหาร 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ
ๆ ละ 80 บาท = 8,000
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ป้ายคล้อง
คอ กระดาษทาใบประกาษนีย
บัตร ฯลฯ = 600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา และ
อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน
30,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
30,000.00

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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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

2. อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสา
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
อยุธยา รุ่นที่ 2

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆละ 12 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท = 14400
2. ค่าจัดทาเอกสารประกอบการ
อบรม 1 ครั้งๆละ 50 ชุดๆ ละ40
บาท = 2000
3. ค่าอาหารว่าง 50 คนๆละ 4
มื้อ ๆละ 25 บาท = 5000
4. ค่าอาหาร 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ
ๆ ละ 80 บาท = 8000
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์เช่น ป้ายคล้อง
คอ กระดาษทาใบ
ประกาศนียบัตร ฯลฯ = 600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆละ 12 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท = 14400
2. ค่าจัดทาเอกสารประกอบการ
อบรม 1 ครั้งๆละ 50 ชุดๆ ละ40
บาท = 2000
3. ค่าอาหารว่าง 50 คนๆละ 4
มื้อ ๆละ 25 บาท = 5000
4. ค่าอาหาร 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ
ๆ ละ 80 บาท = 8000
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์เช่น ป้ายคล้อง
คอ กระดาษทาใบ
ประกาศนียบัตร ฯลฯ = 600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆละ 12 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท = 14400
2. ค่าจัดทาเอกสารประกอบการ
อบรม 1 ครั้งๆละ 50 ชุดๆ ละ40
บาท = 2000
3. ค่าอาหารว่าง 50 คนๆละ 4
มื้อ ๆละ 25 บาท = 5000
4. ค่าอาหาร 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ
ๆ ละ 80 บาท = 8000
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์เช่น ป้ายคล้อง
คอ กระดาษทาใบ
ประกาศนียบัตร ฯลฯ = 600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา ,
อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา

3. อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสา
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
อยุธยา รุ่นที่ 3
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา ,
อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา

4. อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสา
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
อยุธยา รุ่นที่ 4
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
สถานที่ดาเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา ,
อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา

จานวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
30,000.00

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

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

รวม 120,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 1

2. อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 2

3. อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 3

4. อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 4

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเมืองมรดก
โลกอยุธยาเพิ่มขึ้น ผ่านเกณฑ์การ
วัดผล ประเมินผล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเมืองมรดก
โลกอยุธยาเพิ่มขึ้น ผ่านเกณฑ์การ
วัดผล ประเมินผล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเมืองมรดก
โลกอยุธยาเพิ่มขึ้น ผ่านเกณฑ์การ
วัดผล ประเมินผล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเมืองมรดก
โลกอยุธยาเพิ่มขึ้น ผ่านเกณฑ์การ
วัดผล ประเมินผล

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

50.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

50.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

50.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

50.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

