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84 23 6208000052 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 362
85 24 6208000056 โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 365

ส านักงานอธิการบดี 368
กองกลาง 368

86 01 6211000001 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของกองกลาง 368
87 02 6211000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 371
88 03 6211000005 โครงการบริหารจัดการกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 375
89 04 6211000008 โครงการบริหารจัดการกิจการสภามหาวิทยาลัย 379
90 05 6211000010 โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ 387
91 06 6211000022 โครงการบริหารจัดการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 396
92 07 6211000023 ค่าจ้างเหมาบริการ 401
93 08 6211000026 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคม 404
94 09 6211000028 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 411

กองนโยบายและแผน 415
95 01 6212000001 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 415
96 02 6212000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน 419
97 03 6212000006 โครงการสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 422
98 04 6212000008 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน 429

กองบริการการศึกษา 435
99 01 6213000003 จัดการศึกษาท่ัวไป ภาคปกติ 435
100 02 6213000007 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 439
101 03 6213000008 บริหารการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ 444

กองพัฒนานักศึกษา 447
102 01 6214000004 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา 447
103 02 6214000008 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา 451
104 03 6214000009 โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 455
105 04 6214000012 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 459
106 05 6214000013 โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี 462
107 06 6214000015 โครงการงานบริการหอพักนักศึกษา 466
108 07 6214000016 โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี พ.ศ. 2562 470
109 08 6214000017 โครงการพัฒนาบทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษาและการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 474
110 09 6214000018 โครงการแนะแนวและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยา 478
111 10 6214000019 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา 484
112 11 6214000020 โครงการสนับสนุนพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 487
113 12 6214000021 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 491
114 13 6214000023 โครงการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 501
115 14 6214000024 โครงการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ 508
116 15 6214000025 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 514



สารบัญ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 519
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 519

117 01 6215000001 โครงการพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบบกศ.) 519
118 02 6215000002 โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 523
119 03 6215000003 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 526
120 04 6215000004 โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ 530
121 05 6215000006 โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ 534
122 06 6215000007 โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 540
123 07 6215000010 โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบบกศ.) 543
124 08 6215000014 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 547
125 09 6215000016 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บกศ.) 550
126 10 6215000017 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บกศ.) 565

สถาบันวิจัยและพัฒนา 569
สถาบันวิจัยและพัฒนา 569

127 01 6216000001 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 571
128 02 6216000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 573

สถาบันอยุธยาศึกษา 576
สถาบันอยุธยาศึกษา 576

129 01 6217000005 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 576
130 02 6217000011 กิจกรรมบริหารส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 579

หน่วยตรวจสอบภายใน 583
หน่วยตรวจสอบภายใน 583

131 01 6219000001 งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน 583
132 02 6219000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน 586
133 03 6219000003 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 589



85,994,000
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 446,250

ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 290,700
62108 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 290,700

ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 155,550
62103 โครงการบริการวิชาการตามพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและสังคม 155,550

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 2,262,860
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 2,262,860

62206 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2,262,860
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 13,134,282

ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 12,685,282
62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 761,888
62310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 434,100
62317 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 84,540
62318 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 92,960
62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 2,969,311
62309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 1,443,010
62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 1,307,650
62313 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 3,075,400
62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ด้านสังคมศาสตร์) 346,950
62320 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ด้านสังคมศาสตร์) 381,300

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

***รวมท้ังส้ิน***

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)

จ าแนกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ฆ



แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)

จ าแนกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

62321 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา 300,000
62322 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 1,488,173

ผ.04 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 449,000
62325 โครงการพัฒนางานวิจัยตามศาสตร์เพ่ือการเรียนการสอน 145,600
62326 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 303,400

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 70,150,608
ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 39,277,352

62404 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 31,200
62413 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 267,965
62401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University 27,600

62402 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 725,800
62403 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ส านักงาน 1,260,885
62405 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์) 871,300
62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 19,584,668
62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์) 16,257,934
62417 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์และส่ือสารองค์กร 250,000

ผ.02 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 28,295,200
62H02 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 28,295,200

ผ.05 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 2,578,056
62M01 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 2,578,056

ง



หน่วย : บาท

เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
ค่าจ่างช่ัวคราว ค่า ต-ช-ว ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

- 25,800,240 54,390,849 2,423,855 725,800 75,200 2,578,056 85,994,000 
ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน - - 49,028,479 2,423,855 725,800 75,200 - 52,253,334 

ผ.011 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 1,534,913 62,540 - 75,200 - 1,672,653
62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 670,328 16,360 - 75,200 - 761,888

6208000014 โครงการทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ - - - - - 75,200 - 75,200
6208000020 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า - - 1,640 16,360 - - - 18,000
6208000029 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรฟิสิกส์ - - 10,000 - - - - 10,000
6208000033 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - - 4,800 - - - - 4,800
6208000035 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรจุลชีววิทยา - - 3,300 - - - - 3,300
6208000041 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ - - 56,840 - - - - 56,840
6208000052 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 566,748 - - - - 566,748
6208000056 โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 27,000 - - - - 27,000

62310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) - - 434,100 - - - - 434,100
6208000018 โครงการศึกษาดูงานของอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม - - 8,100 - - - - 8,100
6208000045 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ - - 426,000 - - - - 426,000

62317 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) - - 84,540 - - - - 84,540
6208000024 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - - 28,800 - - - - 28,800
6208000042 โครงการการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ - - 9,900 - - - - 9,900
6208000047 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) - - 45,840 - - - - 45,840

62318 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) - - 86,980 5,980 - - - 92,960
6208000017 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ - - 20,100 - - - - 20,100
6208000021 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเคมี - - 6,300 - - - - 6,300
6208000031 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ - - 25,600 5,980 - - - 31,580
6208000032 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา - - 27,500 - - - - 27,500
6208000046 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช - - 7,480 - - - - 7,480

62404 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) - - 6,350 24,850 - - - 31,200
6208000049 โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุทางการศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน - - 6,350 24,850 - - - 31,200

62413 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) - - 252,615 15,350 - - - 267,965
6208000015 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์ - - - 15,350 - - - 15,350
6208000037 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 252,615 - - - - 252,615

ผ.012 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - - 47,202,866 2,361,315 725,800 - - 50,289,981 
62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ - - 2,969,311 - - - - 2,969,311

6201000007 พัฒนาการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ - - 1,306,710 - - - - 1,306,710
6206000013 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม - - 21,580 - - - - 21,580
6206000014 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปะการแสดง - - 40,200 - - - - 40,200
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6206000015 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีไทย - - 31,400 - - - - 31,400
6206000020 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 433,400 - - - - 433,400
6206000024 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล - - 104,616 - - - - 104,616
6206000027 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน - - 21,860 - - - - 21,860
6207000030 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ - - 177,130 - - - - 177,130
6207000036 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ - - 255,350 - - - - 255,350
6207000043 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ - - 70,980 - - - - 70,980
6213000003 จัดการศึกษาท่ัวไป ภาคปกติ - - 506,085 - - - - 506,085

62309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา - - 1,443,010 - - - - 1,443,010
6206000016 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 171,770 - - - - 171,770
6206000030 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 108,480 - - - - 108,480
6207000025 โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ - - 93,400 - - - - 93,400
6212000006 โครงการสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 - - 972,760 - - - - 972,760
6215000002 โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 96,600 - - - - 96,600

62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) - - 1,307,650 - - - - 1,307,650
6206000017 โครงการพัฒนาบุคคลาการสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 54,000 - - - - 54,000
6206000023 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 200,000 - - - - 200,000
6207000002 โครงการพัฒนาทักษะความรู้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ - - 12,500 - - - - 12,500
6207000007 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 15,000 - - - - 15,000
6207000011 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาการบัญชี - - 25,000 - - - - 25,000
6207000013 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาการตลาด - - 12,500 - - - - 12,500
6207000016 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเท่ียว - - 15,000 - - - - 15,000
6207000022 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - - 12,500 - - - - 12,500
6207000023 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - - 10,000 - - - - 10,000
6207000027 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการ - - 42,000 - - - - 42,000
6207000034 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ - - 17,500 - - - - 17,500
6207000035 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ - - 25,500 - - - - 25,500
6207000042 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - - 22,950 - - - - 22,950
6207000044 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - - 2,000 - - - - 2,000
6207000047 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร - - 15,000 - - - - 15,000
6207000050 โครงการพัฒนาทักษะความรู้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม - - 12,500 - - - - 12,500
6211000001 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของกองกลาง - - 200,000 - - - - 200,000
6211000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ - - 21,200 - - - - 21,200
6212000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน - - 32,500 - - - - 32,500
6214000012 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน - - 40,500 - - - - 40,500
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6214000017 โครงการพัฒนาบทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษาและการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา - - 107,500 - - - - 107,500
6215000003 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 300,000 - - - - 300,000
6216000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา - - 22,500 - - - - 22,500
6217000005 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา - - 30,500 - - - - 30,500
6219000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน - - 59,000 - - - - 59,000

62313 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ - - 3,075,400 - - - - 3,075,400
6206000009 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ - - 75,400 - - - - 75,400
6211000010 โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ - - 3,000,000 - - - - 3,000,000

62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ด้านสังคมศาสตร์) - - 346,950 - - - - 346,950
6207000004 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี - - 56,600 - - - - 56,600
6207000006 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี - - 59,600 - - - - 59,600
6207000017 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - - 46,460 - - - - 46,460
6207000020 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - - 37,360 - - - - 37,360
6207000024 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ - - 35,000 - - - - 35,000
6207000028 โครงการริเร่ิมส่งเสริมสนับสนุนและต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ - - 49,000 - - - - 49,000
6207000041 ป้ันนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง - - 12,700 - - - - 12,700
6207000045 เสริมสร้างองค์ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - - 16,130 - - - - 16,130
6207000048 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร - - 14,100 - - - - 14,100
6207000049 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ - - 20,000 - - - - 20,000

62320 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ด้านสังคมศาสตร์) - - 381,300 - - - - 381,300
6206000022 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 274,200 - - - - 274,200
6207000051 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะวิทยาการจัดการ - - 107,100 - - - - 107,100

62321 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา - - 300,000 - - - - 300,000
6214000016 โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี พ.ศ. 2562 - - 300,000 - - - - 300,000

62322 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย - - 1,488,173 - - - - 1,488,173
6208000009 โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย - - 25,000 - - - - 25,000
6208000010 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ - - 465,000 - - - - 465,000
6214000013 โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี - - 75,673 - - - - 75,673
6214000018 โครงการแนะแนวและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยา - - 42,500 - - - - 42,500
6214000020 โครงการสนับสนุนพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 45,910 - - - - 45,910
6214000021 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - - 619,000 - - - - 619,000
6214000023 โครงการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ - - 55,548 - - - - 55,548
6214000024 โครงการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ - - 72,685 - - - - 72,685
6214000025 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 86,857 - - - - 86,857

62401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University - - 27,600 - - - - 27,600
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6215000007 โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 27,600 - - - - 27,600
62402 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานท่ี - - - - 725,800 - - 725,800

6214000008 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา - - - - 725,800 - - 725,800
62403 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ส านักงาน - - 37,160 1,223,725 - - - 1,260,885

6212000008 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน - - 31,160 80,800 - - - 111,960
6214000019 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา - - - 24,000 - - - 24,000
6215000016 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บกศ.) - - - 1,118,925 - - - 1,118,925
6219000003 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน - - 6,000 - - - - 6,000

62405 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์) - - - 871,300 - - - 871,300
6201000005 จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา - - - 229,900 - - - 229,900
6207000053 จัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการปกิบัติงานและบริหารจัดการคณะ - - - 140,520 - - - 140,520
6214000004 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา - - - 401,880 - - - 401,880
6215000017 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บกศ.) - - - 99,000 - - - 99,000

62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) - - 19,584,668 - - - - 19,584,668 
6201000006 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ - - 675,758 - - - - 675,758
6206000025 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 259,414 - - - - 259,414
6211000005 โครงการบริหารจัดการกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ - - 178,800 - - - - 178,800
6211000008 โครงการบริหารจัดการกิจการสภามหาวิทยาลัย - - 3,251,610 - - - - 3,251,610
6211000022 โครงการบริหารจัดการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - - 1,410,360 - - - - 1,410,360
6211000023 ค่าจ้างเหมาบริการ - - 12,380,000 - - - - 12,380,000 
6214000009 โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา - - 176,000 - - - - 176,000
6214000015 โครงการงานบริการหอพักนักศึกษา - - 578,620 - - - - 578,620
6215000010 โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบบกศ.) - - 239,106 - - - - 239,106
6216000001 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา - - 200,000 - - - - 200,000
6217000011 กิจกรรมบริหารส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา - - 200,000 - - - - 200,000
6219000001 งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน - - 35,000 - - - - 35,000

62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์) - - 15,991,644 266,290 - - - 16,257,934 
6206000026 โครงการจัดซ้ือวัสดุสาขาวิชาและกลุ่มวิชา - - 193,911 - - - - 193,911
6207000056 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ - - 312,448 - - - - 312,448
6211000026 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคม - - 14,611,715 112,185 - - - 14,723,900 
6212000001 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน - - 115,280 - - - - 115,280
6213000007 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ - - - 154,105 - - - 154,105
6213000008 บริหารการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ - - 83,395 - - - - 83,395
6215000001 โครงการพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบบกศ.) - - 632,495 - - - - 632,495
6215000004 โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ - - 42,400 - - - - 42,400

ซ



หน่วย : บาท

เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
ค่าจ่างช่ัวคราว ค่า ต-ช-ว ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน งบประมาณ

สรุปค าขอเงินงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย (งบ บกศ.)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

62417 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์และส่ือสารองค์กร - - 250,000 - - - - 250,000
6206000032 โครงการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 250,000 - - - - 250,000

ผ.013 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - - 290,700 - - - - 290,700
62108 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน - - 290,700 - - - 290,700

6206000002 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 255,700 - - - - 255,700
6207000054 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย - - 25,000 - - - - 25,000
6215000014 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - - 10,000 - - - - 10,000

ผ.02 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) - 25,800,240 2,494,960 - - - - 28,295,200 
ผ.021 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต - 25,800,240 2,494,960 - - - - 28,295,200 

62H02 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ - 25,800,240 2,494,960 - - - 28,295,200 
6202000002 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย) - 1,479,840 59,400 - - - - 1,539,240
6203000003 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาธิต) - 3,713,640 154,800 - - - - 3,868,440
6204000003 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตมัธยม) - 5,429,760 232,000 - - - - 5,661,760
6211000028 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) - 15,177,000 2,048,760 - - - - 17,225,760 

ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน - - 2,418,410 - - - - 2,418,410
ผ.031 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - - 2,262,860 - - - - 2,262,860

62206 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - - 2,262,860 - - - - 2,262,860
6202000003 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - - 467,660 - - - - 467,660
6203000002 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) - - 291,560 - - - - 291,560
6204000002 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) - - 1,503,640 - - - - 1,503,640

ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน - - 155,550 - - - - 155,550
62103 โครงการบริการวิชาการตามพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและสังคม - - 155,550 - - - 155,550

6206000018 โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 35,550 - - - - 35,550
6215000006 โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ - - 120,000 - - - - 120,000

ผ.04 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม - - 449,000 - - - - 449,000
ผ.041 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม - - 449,000 - - - - 449,000

62325 โครงการพัฒนางานวิจัยตามศาสตร์เพ่ือการเรียนการสอน - - 145,600 - - - - 145,600
6207000052 โครงการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ - - 145,600 - - - - 145,600

62326 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม - - 303,400 - - - 303,400
6206000019 โครงการส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย - - 256,400 - - - - 256,400
6208000006 โครงการจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 47,000 - - - - 47,000

ผ.05 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น - - - - - - 2,578,056 2,578,056
ผ.051 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น - - - - - - 2,578,056 2,578,056

62M01 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น - - - - - - 2,578,056 2,578,056
6200000001 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น - - - - - - 2,578,056 2,578,056
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- 25,800,240 43,513,169 10,877,680 2,423,855 725,800 75,200 2,578,056 85,994,000 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - - - - - - 2,578,056 2,578,056 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - - - - - - 2,578,056 2,578,056 
1 01 6200000001 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น - - - - - - 2,578,056 2,061,006

คณะครุศาสตร์ - 10,623,240 4,632,528 59,000 229,900 - - - 15,544,668 
คณะครุศาสตร์ - - 1,982,468 229,900 - - - 2,212,368 

2 01 6201000005 จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา - - - 229,900 - - - 229,900
3 02 6201000006 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ - - 675,758 - - - - 675,758
4 03 6201000007 พัฒนาการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ - - 1,306,710 - - - - 1,306,710

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย - 1,479,840 527,060 - - - - 2,006,900 
5 01 6202000002 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย) - 1,479,840 59,400 - - - - 1,539,240
6 02 6202000003 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - - 467,660 - - - - 467,660

โรงเรียนประถมสาธิต - 3,713,640 446,360 - - - - 4,160,000 
7 01 6203000002 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) - - 291,560 - - - - 291,560
8 02 6203000003 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาธิต) - 3,713,640 154,800 - - - - 3,868,440

โรงเรียนสาธิตมัธยม - 5,429,760 1,676,640 59,000 - - - - 7,165,400 
9 01 6204000002 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) - - 1,444,640 59,000 - - - - 1,503,640
10 02 6204000003 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตมัธยม) - 5,429,760 232,000 - - - - 5,661,760

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 2,787,881 - - - - 2,787,881 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 2,787,881 - - - - 2,787,881 

11 01 6206000002 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 255,700 - - - - 255,700
12 02 6206000009 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ - - 75,400 - - - - 75,400
13 03 6206000013 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม - - 21,580 - - - - 21,580
14 04 6206000014 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปะการแสดง - - 40,200 - - - - 40,200
15 05 6206000015 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีไทย - - 31,400 - - - - 31,400
16 06 6206000016 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 171,770 - - - - 171,770
17 07 6206000017 โครงการพัฒนาบุคคลาการสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 54,000 - - - - 54,000
18 08 6206000018 โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 35,550 - - - - 35,550
19 09 6206000019 โครงการส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย - - 256,400 - - - - 256,400
20 10 6206000020 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 433,400 - - - - 433,400
21 11 6206000022 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 274,200 - - - - 274,200
22 12 6206000023 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 200,000 - - - - 200,000
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23 13 6206000024 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล - - 104,616 - - - - 104,616 
24 14 6206000025 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 259,414 - - - - 259,414 
25 15 6206000026 โครงการจัดซ้ือวัสดุสาขาวิชาและกลุ่มวิชา - - 193,911 - - - - 193,911 
26 16 6206000027 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน - - 21,860 - - - - 21,860 
27 17 6206000030 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 108,480 - - - - 108,480 
28 18 6206000032 โครงการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 250,000 - - - - 250,000 

คณะวิทยาการจัดการ - - 1,773,908 140,520 - - - 1,914,428 

คณะวิทยาการจัดการ - - 1,773,908 140,520 - - - 1,914,428 
29 01 6207000002 โครงการพัฒนาทักษะความรู้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ - - 12,500 - - - - 12,500 
30 02 6207000004 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี - - 56,600 - - - - 56,600 
31 03 6207000006 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี - - 59,600 - - - - 59,600 
32 04 6207000007 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 15,000 - - - - 15,000 
33 05 6207000011 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาการบัญชี - - 25,000 - - - - 25,000 
34 06 6207000013 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาการตลาด - - 12,500 - - - - 12,500 
35 07 6207000016 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเท่ียว - - 15,000 - - - - 15,000 
36 08 6207000017 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - - 46,460 - - - - 46,460 
37 09 6207000020 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - - 37,360 - - - - 37,360 
38 10 6207000022 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - - 12,500 - - - - 12,500 
39 11 6207000023 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - - 10,000 - - - - 10,000 
40 12 6207000024 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ - - 35,000 - - - - 35,000 
41 13 6207000025 โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ - - 93,400 - - - - 93,400 
42 14 6207000027 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการ - - 42,000 - - - - 42,000 
43 15 6207000028 โครงการริเร่ิมส่งเสริมสนับสนุนและต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ - - 49,000 - - - - 49,000 
44 16 6207000030 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ - - 177,130 - - - - 177,130 
45 17 6207000034 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ - - 17,500 - - - - 17,500 
46 18 6207000035 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ - - 25,500 - - - - 25,500 
47 19 6207000036 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ - - 255,350 - - - - 255,350 
48 20 6207000041 ป้ันนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง - - 12,700 - - - - 12,700 
49 21 6207000042 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - - 22,950 - - - - 22,950 
50 22 6207000043 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ - - 70,980 - - - - 70,980 
51 23 6207000044 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - - 2,000 - - - - 2,000 
52 24 6207000045 เสริมสร้างองค์ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - - 16,130 - - - - 16,130 
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53 25 6207000047 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร - - 15,000 - - - - 15,000 
54 26 6207000048 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร - - 14,100 - - - - 14,100 
55 27 6207000049 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ - - 20,000 - - - - 20,000 
56 28 6207000050 โครงการพัฒนาทักษะความรู้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม - - 12,500 - - - - 12,500 
57 29 6207000051 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะวิทยาการจัดการ - - 107,100 - - - - 107,100 
58 30 6207000052 โครงการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ - - 145,600 - - - - 145,600 
59 31 6207000053 จัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการปกิบัติงานและบริหารจัดการคณะ - - - 140,520 - - - 140,520 
60 32 6207000054 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย - - 25,000 - - - - 25,000 
61 33 6207000056 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ - - 312,448 - - - - 312,448 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 2,071,913 62,540 - 75,200 - 2,209,653 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 2,071,913 62,540 - 75,200 - 2,209,653 

62 01 6208000006 โครงการจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 47,000 - - - - 47,000 
63 02 6208000009 โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย - - 25,000 - - - - 25,000 
64 03 6208000010 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ - - 465,000 - - - - 465,000 
65 04 6208000014 โครงการทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ - - - - - 75,200 - 75,200 
66 05 6208000015 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์ - - - 15,350 - - - 15,350 
67 06 6208000017 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ - - 20,100 - - - - 20,100 
68 07 6208000018 โครงการศึกษาดูงานของอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม - - 8,100 - - - - 8,100 
69 08 6208000020 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า - - 1,640 16,360 - - - 18,000 
70 09 6208000021 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเคมี - - 6,300 - - - - 6,300 
71 10 6208000024 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - - 28,800 - - - - 28,800 
72 11 6208000029 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรฟิสิกส์ - - 10,000 - - - - 10,000 
73 12 6208000031 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ - - 25,600 5,980 - - - 31,580 
74 13 6208000032 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา - - 27,500 - - - - 27,500 
75 14 6208000033 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - - 4,800 - - - - 4,800 
76 15 6208000035 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรจุลชีววิทยา - - 3,300 - - - - 3,300 
77 16 6208000037 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 252,615 - - - - 252,615 
78 17 6208000041 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ - - 56,840 - - - - 56,840 
79 18 6208000042 โครงการการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ - - 9,900 - - - - 9,900 
80 19 6208000045 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ - - 426,000 - - - - 426,000 
81 20 6208000046 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช - - 7,480 - - - - 7,480 
82 21 6208000047 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) - - 45,840 - - - - 45,840 
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83 22 6208000049 โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุทางการศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน - - 6,350 24,850 - - - 31,200 
84 23 6208000052 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 566,748 - - - - 566,748 
85 24 6208000056 โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 27,000 - - - - 27,000 

ส านักงานอธิการบดี - 15,177,000 30,270,738 10,773,680 772,970 725,800 - - 57,720,188 
กองกลาง - 15,177,000 26,354,045 10,748,400 112,185 - - - 52,391,630 

86 01 6211000001 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของกองกลาง - - 200,000 - - - - 200,000 
87 02 6211000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ - - 21,200 - - - - 21,200 
88 03 6211000005 โครงการบริหารจัดการกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ - - 178,800 - - - - 178,800 
89 04 6211000008 โครงการบริหารจัดการกิจการสภามหาวิทยาลัย - - 3,251,610 - - - - 3,251,610 
90 05 6211000010 โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ - - 3,000,000 - - - - 3,000,000 
91 06 6211000022 โครงการบริหารจัดการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - - 1,410,360 - - - - 1,410,360 
92 07 6211000023 ค่าจ้างเหมาบริการ - - 12,380,000 - - - - 12,380,000 
93 08 6211000026 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคม - - 3,863,315 10,748,400 112,185 - - - 14,723,900 
94 09 6211000028 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) - 15,177,000 2,048,760 - - - - 17,225,760 

กองนโยบายและแผน - - 1,146,420 5,280 80,800 - - - 1,232,500 
95 01 6212000001 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน - - 110,000 5,280 - - - - 115,280 
96 02 6212000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน - - 32,500 - - - - 32,500 
97 03 6212000006 โครงการสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 - - 972,760 - - - - 972,760 
98 04 6212000008 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน - - 31,160 80,800 - - - 111,960 

กองบริการการศึกษา - - 569,480 20,000 154,105 - - - 743,585 
99 01 6213000003 จัดการศึกษาท่ัวไป ภาคปกติ - - 506,085 - - - - 506,085 
100 02 6213000007 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ - - - 154,105 - - - 154,105 
101 03 6213000008 บริหารการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ - - 63,395 20,000 - - - - 83,395 

กองพัฒนานักศึกษา - - 2,200,793 425,880 725,800 - - 3,352,473 
102 01 6214000004 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา - - - 401,880 - - - 401,880 
103 02 6214000008 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา - - - - 725,800 - - 725,800 
104 03 6214000009 โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา - - 176,000 - - - - 176,000 
105 04 6214000012 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน - - 40,500 - - - - 40,500 
106 05 6214000013 โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี - - 75,673 - - - - 75,673 
107 06 6214000015 โครงการงานบริการหอพักนักศึกษา - - 578,620 - - - - 578,620 
108 07 6214000016 โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี พ.ศ. 2562 - - 300,000 - - - - 300,000 
109 08 6214000017 โครงการพัฒนาบทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษาและการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา - - 107,500 - - - - 107,500 



หน่วย : บาท

เงินเดือน

และค่าจ้าง

ประจ า

ค่าจ่าง

ช่ัวคราว

ค่า ต-ช-ว ค่า

สาธารณูปโภ

ค

ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง
งบประมาณ

จ าแนกตามหน่วยงาน/โครงการ

สรุปค าขอเงินงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย (งบ บกศ.)

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
หน่วยงาน/โครงการ

110 09 6214000018 โครงการแนะแนวและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยา - - 42,500 - - - - 42,500
111 10 6214000019 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา - - - 24,000 - - - 24,000
112 11 6214000020 โครงการสนับสนุนพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 45,910 - - - - 45,910
113 12 6214000021 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - - 619,000 - - - - 619,000
114 13 6214000023 โครงการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ - - 55,548 - - - - 55,548
115 14 6214000024 โครงการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ - - 72,685 - - - - 72,685
116 15 6214000025 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 86,857 - - - - 86,857

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 1,468,201 1,217,925 - - - 2,686,126 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 1,468,201 1,217,925 - - - 2,686,126 

117 01 6215000001 โครงการพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบบกศ.) - - 632,495 - - - - 632,495
118 02 6215000002 โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 96,600 - - - - 96,600
119 03 6215000003 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 300,000 - - - - 300,000
120 04 6215000004 โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ - - 42,400 - - - - 42,400
121 05 6215000006 โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ - - 120,000 - - - - 120,000
122 06 6215000007 โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 27,600 - - - - 27,600
123 07 6215000010 โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบบกศ.) - - 239,106 - - - - 239,106
124 08 6215000014 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - - 10,000 - - - - 10,000
125 09 6215000016 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บกศ.) - - - 1,118,925 - - - 1,118,925
126 10 6215000017 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บกศ.) - - - 99,000 - - - 99,000

สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 222,500 10,000 - - - - 222,500
สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 212,500 10,000 - - - - 222,500

127 01 6216000001 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา - - 190,000 10,000 - - - - 200,000
128 02 6216000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา - - 22,500 - - - - 22,500

สถาบันอยุธยาศึกษา - - 195,500 35,000 - - - - 230,500
สถาบันอยุธยาศึกษา - - 195,500 35,000 - - - - 230,500

129 01 6217000005 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา - - 30,500 - - - - 30,500
130 02 6217000011 กิจกรรมบริหารส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา - - 165,000 35,000 - - - - 200,000

หน่วยตรวจสอบภายใน - - 100,000 - - - - 100,000
หน่วยตรวจสอบภายใน - - 100,000 - - - - 100,000

131 01 6219000001 งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน - - 35,000 - - - - 35,000
132 02 6219000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน - - 59,000 - - - - 59,000
133 03 6219000003 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน - - 6,000 - - - - 6,000



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น    

รหัสโครงการ 6200000001 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62M01 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.051 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

แผนงาน : ผ.05 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

ตัวช้ีวัดที่ : - 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 รองรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็นเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหาร/อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา/ผู้รบับริการ 

6. วิธีการดําเนินงาน รองรับการใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,578,056.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนงาน งาน 4 
เชิงคุณภาพ   
   1. การดําเนินงานเป็นไปด้วยเรียบร้อย ร้อยละ 100 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินการได้ทันเวลา ร้อยละ 100 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

205101010154 1. บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

รายจ่ายอื่น

   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน กรณีฉุกเฉินหรือ

จําเป็น เป็นเงิน 2091066 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2091066 บาท 

2,091,066 522,766.5 522,766.5 522,766.5 522,766.5 

รวม 2,091,066  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการสํานักงานอธิการบดี   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณี

ฉุกเฉินหรือจําเป็น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนงาน งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ช่ือโครงการ จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา    รหัสโครงการ 6201000005  

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62405 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85),    

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ รวมท้ังการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ให้

บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จําเป็นต้องมีครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทาง

การศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงานทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ 

ทานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะครุศาสตร์มีความจําเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์/จดัหา

เพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้นและ

ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจซึ่งสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้เพ่ิมพูนทักษะและความรู้จากการใช้

อุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอน  

2. เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์มคีุณภาพสูงข้ึน 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามารับบริการคณะครุศาสตร์  

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนที่วางไว้ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 229,900.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. โต๊ะประชุม ตัว 6 
   2. โต๊ะประชุม ชุด 1 
   3. โต๊ะอ่านหนังสือ ชุด 2 
   4. ชุดรับแขก ชุด 1 
   5. โปรเจคเตอร์ เครื่อง 3 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจใช้บริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 100 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201224010131 1. โปรเจคเตอร์ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : โปรเจคเตอร์ 75000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ์ 

1. โปรเจคเตอร์ ราคา 25000 จํานวน 3 ตัว รวมเป็นเงิน 

75,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 75,000.00 บาท 

75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 

201224010231 2. โต๊ะประชุม 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : โต๊ะประชุม 45000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ์ 

1. โต๊ะประชุม ราคา 7500 จํานวน 6 ตัว รวมเป็นเงิน 

45,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 45,000.00 บาท 

45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 

201224010331 3. โต๊ะประชุม 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : โต๊ะประชุม 59900 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น59900 บาท 

 

รายการครุภัณฑ์ 

1. โต๊ะประชุม ราคา 59900 จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 

59,900.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 59,900.00 บาท 

59,900.00 59,900.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201224010431 4. โต๊ะอ่านหนังสือ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : โต๊ะอ่านหนังสือ 20000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น20000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ์ 

1. โต๊ะอ่านหนังสือ ราคา 10000 จํานวน 2 ชุด รวมเป็น

เงิน 20,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 20,000.00 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

201224010531 5. โต๊ะรับแขก 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 31/12/2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์ 30000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ์ 

1. โต๊ะรับแขก ราคา 30000 จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 

30,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 30,000.00 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 229,900.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. โปรเจคเตอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โปรเจคเตอร์ รายการ 3.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00
2. โต๊ะประชุม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โต๊ะประชุม ชึ้น 6.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00
3. โต๊ะประชุม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โต๊ะประชุม รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00
4. โต๊ะอ่านหนังสือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โต๊ะอ่านหนังสือ ชึ้น 2.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00
5. โต๊ะรับแขก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโต๊ะรับแขก ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 

2. ช่ือโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์    รหสัโครงการ 6201000006 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85),  

   KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

จัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ ให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ และการ

บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด้านงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งาน

บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของคณะครุ

ศาสตร์ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากภารกิจดังกล่าวจึงจําเป็นต้องใช้

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะครุศาสตร์ให้ตอบสนองเป้าประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจที่

ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามารับบริการคณะครุศาสตร์  

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดประชุม บริการจัดการคณะครุศาสตร์ ค่าสาธารณูปโภค 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 675,758.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้ง 8 
   2. เป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เดือน 12 
   3. ผู้บริหาร/บุคลากร เข้าร่วมการประชุม สัมมนา / แลกเปล่ียน ทางการบริหาร/วิชาการ เดือน 12 
   4. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ครั้ง 1 
   5. รายงานประจําปี เล่ม 100 
   6. ของท่ีระลึก ชิ้น 150 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 17 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 25 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 32 
   4. ไตรมาส 4 ร้อยละ 26 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201227010121 1. จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 30/09/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 56,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,000 บาท 

56,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 

201227010221 2. ค่าสาธารณูปโภค 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2562 ถึง 31/08/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค 15,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 

201227010321 3. งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 

  

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 30/09/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 20,000 บาท 

ค่าใช้สอย 484,758 บาท 

ค่าวัสดุ 100,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 604,758 บาท 

604,758.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 154,758.00 

รวม 675,758.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้ง 2.00 2.00 2.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. ค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าโทรศัพท์/ค่าแสตมป์ งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ช่ือโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์    รหสัโครงการ 6201000007 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร ์

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI305 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา (154 คน),  

   KPI310 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (1,086 คน),  

   KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร ์(ร้อยละ 85)  

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 

 การผลิตครูให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากําหนดน้ัน การจัดการเรียนการสอนหรือ

การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพ ควรเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับ

ธรรมชาติของผู้เรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรู้น้ัน ผู้สอนควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง จึงจําเป็นต้องใช้วัสดุเพ่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ในปีการศึกษา 2561-2562 หรือใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 

สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 

คอมพิวเตอร์ศึกษา พลศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ และการประถมศึกษา มีนักศึกษาต้ังแต่
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ช้ันปีที่  1 ถึง 5 จํานวน 1,495 ซึ่งต้องเรียนรายวิชาต่างๆตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา ทั้งใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากเคร่ืองมือ อุปกรณ์และวัสดุต่างๆเพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรู้ จน

สามารถนําไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้ นอกจากน้ีนักศึกษาต้องฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือเป็นการฝึกทักษะการสอนในสถานศึกษาจริงก่อนการจบการศึกษา คณะครุศาสตร์จึง

จําเป็นต้องจัดหาวัสดุและจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาให้กับนักศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

ให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสนับสนุนระบบการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

2. เพ่ือเพ่ิมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาของนักศึกษา 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกช้ันปี จํานวน 1,495 คน 

6. วิธีการดําเนินงาน จ้างอาจารย์พิเศษ จดัซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา อบรมให้ความรู้นักฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,306,710.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. วัสดุภาคปฏิบัติ สาขาวิชา 10 
   2. อบรมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คน 325 
   3. จ้างอาจารย์พิเศษ รายวิชา 1 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจผู้รับบริการ ร้อยละ 85 
   2. ร้อยการมีงานทําภายใน1ปี ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 10 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 40 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 13 
   4. ไตรมาส 4 ร้อยละ 36 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207010121 1. พัฒนาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 30/09/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 211200 บาท 

ค่าใช้สอย 40000 บาท 

ค่าวุสดุ 77660 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 328860 บาท 

328,860.00 134,200.00 58,030.00 109,800.00 26,830.00 

201207010221 2. จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 ถึง 30/09/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 965850 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 965850 บาท 

965,850.00 0.00 470,000.00 50,000.00 445,850.00 

201207010321 3. จ้างอาจารย์พิเศษ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/04/2562 ถึง 30/06/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 12000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท 

12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 

รวม 1,306,710.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล   

 

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. พัฒนาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คน 325.00 325.00 325.00 325.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการสนับสนุนวัสดุฝึกปฏิบัติทุกสาขาวิชา ร้อยละ 0.00 100.00 100.00 100.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 
3. จ้างอาจารย์พิเศษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนจ้างอาจารย์พิเศษ คน 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษา ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ช่ือโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย)    รหสัโครงการ 6202000002 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62H02 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.021 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

แผนงาน : ผ.02 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 

ตัวช้ีวัดที่ : - 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  

ให้สอดคล้องกบัพันธกิจของโรงเรียน  โดยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์

วิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มตาม

ศักยภาพและสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิ ภาพ จึงต้อง

มีการดําเนินการหลาย ๆ ด้าน  ได้แก่  การดําเนินการจ้างครู พ่ีเลี้ยง และแม่บ้าน  การจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 

รวมท้ังสนับสนุนการสอนให้บุคลากรและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มคีุณภาพ  โดยเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

2.เพ่ือยกระดับให้โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถและมมีาตรฐาน โดยจัด

จ้างครู แม่บ้าน ในการสนับสนุนค่าจ้างช่ัวคราว เงินค่าประกันสังคม และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

3.เพ่ือส่งเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมัย 

4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการอสน 

5. เพ่ือให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการ

ศึกษาปฐมวัย สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1.จํานวนนักเรียนที่เข้าใหมแ่ละจํานวนนักเรียนที่คงอยู่ จาํนวน 223 คน 

2.จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 100 

3.จํานวนนักเรียนที่จบหลักสตูรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามข้ันตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,539,240.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ระดับชั้น 4 
   2. จํานวนนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมและสําเร็จการศึกษาตามระดับชั้น ระดับชั้น 4 
   3. ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น คน 10 
   4. จํานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใช้เปน็แหล่งฝึกประสบการณ์

ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 85 

เชิงคุณภาพ   
   1. โรงเรียนมีผู้บริหารและบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้นและได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 
   2. นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน

รวมท้ังพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา  
   1. ไตรมาส ที่ 1 ร้อยละ 25 
   2. ไตรมาส ที่ 2 ร้อยละ 25 
   3. ไตรมาส ที่ 3 ร้อยละ 25 
   4. ไตรมาส ที่ 4 ร้อยละ 25 
 

18



11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

202102010112 1. กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างบุคลากรประจําโรงเรียนสาธิต

ปฐมวัย 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม  2561  ถึง  30 กันยายน  2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ค่าจ้างชั่วคราว

   รายละเอียด : ค่าจ้างชั่วคราว  

รายละเอียด : กิจกรรมหลักที่ 1 จัดจ้างบุคลากร

ประจําโรงเรียน1.ค่าจ้างชั่วคราว  งบบุคลากร 

1.1เงินเดือน  

1.2ค่าจ้างประจํา  

1.3ค่าจ้างชั่วคราว  

1.4ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,479,840  บาท 

1,479,840.00 369,960.00 369,960.00 369,960.00 369,960.00 

202102010221 2. กิจกรรมหลักที่ 2 เงินสมทบประกันสังคม 5%

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม  2561 ถึง 30 กันยายน  2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย  รายละเอียด : กิจกรรม

หลักที่ 2 เงินสมทบประกันสังคม 5%     

1.1 เงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน  6 คน ๆ ละ 

12 เดือน ๆ ละ 750  บาท  

1.2 เงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน 1 คน ๆละ 

12 เดือน ๆละ 450 บาท   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  59,400  บาท  

(ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

59,400.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 

รวม 1,539,240.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ นางสาว ภัทราวรรณ    จันทร์เนตร์  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างบุคลากรประจําโรงเรียนสาธิต

ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น คน 10.00 10.00 10.00 10.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพสูงขึ้นและได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

2. กิจกรรมหลักที่ 2 เงินสมทบประกันสังคม 5% ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น คน 10.00 10.00 10.00 10.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพสูงขึ้นและได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

รหัสโครงการ 6202000003 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62206 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.031 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI210 จํานวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ (1,189 คน),  

   KPI212 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80),  

   KPI213 ร้อยละของการนํา EDLTV/EDLIT ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  เป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  

ให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน  โดยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์

วิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มตาม

ศักยภาพและสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ จึงต้องมี
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การดําเนินการหลาย ๆ ด้าน  ได้แก่  การดําเนินการจ้างครู พ่ีเล้ียง และแม่บ้าน  การจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ รวมทั้ง

สนับสนุนการสอนให้บุคลากรและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

2.เพ่ือยกระดับให้โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถและมีมาตรฐาน   

3.เพ่ือส่งเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน5.

เพ่ือให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  แหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษา

ปฐมวัยสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1.จํานวนนักเรียนท่ีเข้าใหม่และจํานวนนักเรียนที่คงอยู่  จํานวน  223  คน 

2.จํานวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 100 

3.จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด  ร้อยละ 100 

6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 467,660.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ระดับช้ัน 4 
   2. จํานวนนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมและสําเร็จการศึกษาตามระดับชั้น ระดับช้ัน 4 
   3. ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น คน 10 
   4. นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
   5. จํานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูล

ทางวิชาการทางการศกึษาปฐมวัย 

ร้อยละ 85 

เชิงคุณภาพ   
   1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 100 
   2. โรงเรียนมีผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงข้ึนและได้มาตรฐาน ร้อยละ 85 
   3. นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาการ

ครบทั้ง 4 ด้าน 

ร้อยละ 100 

   4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  ผ่านการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  แหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนา

ข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา  
   1. ไตรมาส ที่ 1 ร้อยละ 34 
   2. ไตรมาส ที่ 2 ร้อยละ 29 
   3. ไตรมาส ที่ 3 ร้อยละ 19 
   4. ไตรมาส ที่ 4 ร้อยละ 18 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

203101010121 1. กิจกรรมหลักที่ 1 จัดหาสื่อวัสดุ การจัดการ

เรียนการสอน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม  2561 ถึง 30 กันยายน  2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

วัสดุ

   รายละเอียด : วัสดุ  รายละเอียด กิจกรรมจัดหาสื่อวัสดุ/

อุปกรณ์ 

งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอยและวัสดุ 

1.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน 

2.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ สํานักงาน 

3.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ งานบ้าน งานครัว 

รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น   310,610  บาท (สามแสนหนึ่ง

หมื่นหกร้อยสิบบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 310,610 บาท 

310,610.00 106,110.00 90,000.00 60,000.00 54,500.00 

203101010221 

 

2. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและ

เด็กปฐมวัย 2.1 โครงการ ถอดบทเรียนหลักสูตร

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กับการศึกษาโรงเรียน

ทางเลือก 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : รายละเอียด: 

กิจกรรมที่ 2.1 โครงการถอดบทเรียนหลักสูตรปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 กับการศึกษาโรงเรียนทางเลือก 

งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 

เป็นเงิน 3,600 บาท 

ค่าใช้สอย  

-ค่าอาหารกลางวัน  21 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 150 บาท  เป็น

เงิน 9,450 บาท 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 21 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 2 มื้อ ๆ

ละ 35 บาท เป็นเงนิ 4,410 บาท 

- 

81,410.00 81,410.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

ค่าที่พัก  21 คนๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 850 บาท  เป็นเงิน 

35,700  บาท 

-ค่าเช่าเหมารถตู้ 3 คัน ๆละ 3 วันๆละ 2,250 บาท  เป็นเงิน  

20,250 บาท 

-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  8,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,410  บาท 

203101010321 3. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและ

เด็กนักเรียนปฐมวัย 2.2โครงการพัฒนาผู้เรียนตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : รายละเอียด : กิจกรรม 2.2 โครงการพัฒนา

ผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งบดําเนินงาน  

-ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600  บาท  

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท 

-ค่าบํารุงรถบัส  1 คันๆละ 1,500 บาท 

-ค่าน้ํามัน 1 คันๆละ 2,000 บาท 

-ค่าอาหาร  จํานวน 109 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 60 บาท 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 109 คน ๆละ 2มื้อๆละ 

35 บาท 

-ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ จํานวน  14  คนๆละ 240 บาท 

-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ จํานวน 2,670  บาท 

รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น  25,500  บาท 

(สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  25,500  บาท  

25,500.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 

203101010421 4. กิจกรรมหลักที่ 2  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและ

เด็กนักเรียนปฐมวัย 2.3 โครงการ ให้ความรู้

ผู้ปกครอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : รายละเอียด : กิจกรรม 2.3  โครงการ ให้

ความรู้ผู้ปกครอง 

26,880.00 0.00 26,880.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน  2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

งบดําเนินงาน

-ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ  2 ชม.ๆละ 600  บาท  

-ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 2 คนๆละ 2 ชม.ๆละ 300 บาท 

-คําบํารุงรักษารถ  1 คัน 1 วันๆละ 1,500 บาท 

-ค่าน้ํามัน 1 คัน ๆละ 2,000 บาท 

-ค่าอาหาร จํานวน 64 คนๆละ 1 มื้อๆละ 150 บาท 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จํานวน 64 คนๆละ 2 มื้อ ๆ 

35 บาท 

-ค่าทางด่วน 

-ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 10 คนๆละ 240 บาท 

-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,880 บาท 

203101010521 5. กิจกรรมหลักที่ 2  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและ

เด็กนักเรียนปฐมวัย  2.4 กิจกรรมค่ายสายใยครูสู่

ศิษย์รัก 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : รายละเอียด:กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมค่าย

สายใยครูสู่ศิษย์รัก 

งบดําเนินงาน 

-ค่าอาหาร จํานวน 83 คนๆละ 1 มื้อๆละ 150 บาท จํานวน 

12,450 บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 83 คนๆละ 2 มื้อๆละ 

35 บาท จํานวน 5,810 บาท 

-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  จํานวน  5,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,260 บาท 

23,260.00 0.00 23,260.00 0.00 0.00 

รวม 467,660.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ อาจารย์ ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมหลักที่ 1 จัดหาสื่อวัสดุ การจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูง คน 219.00 219.00 223.00 223.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
2. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเด็กปฐมวัย 

2.1 โครงการ ถอดบทเรียนหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 

2560 กับการศึกษาโรงเรียนทางเลือก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนา คน 21.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเด็ก

นักเรียนปฐมวัย 2.2โครงการพัฒนาผู้เรียนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนได้รับการสนับสนุน กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 
4. กิจกรรมหลักที่ 2  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเด็ก

นักเรียนปฐมวัย 2.3 โครงการ ให้ความรู้ผู้ปกครอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 
5. กิจกรรมหลักที่ 2  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเด็ก

นักเรียนปฐมวัย  2.4 กิจกรรมค่ายสายใยครูสู่ศิษย์รัก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(ระดับประถมศึกษา)    รหสัโครงการ 6203000002 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62206 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.031 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI210 จํานวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ (1,189 คน) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนประถมสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการเรียนการ

สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน 12 ห้องเรียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้การ

จัดการเรียนการสอนระดับช้ันประถมศึกษาของโรงเรียนประถมสาธิตเกิดประสิทธิภาพจึงต้องดําเนินการ

หลายๆ ด้าน ได้แก่ การดําเนินการจ้างครู เจ้าหน้าที่ คนงาน และการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ

เรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ   การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นการ

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณท์ั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สงัคม ความรู้และ

คุณธรรม 

2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนต้องมีสิทธิเสอมกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มศักยภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1. จํานวนนักเรียนที่เข้าใหมแ่ละจํานวนนักเรียนที่คงอยู่ จาํนวน 423 คน 

2. จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 100 

3. จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามข้ันตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 291,560.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 423 
   2. จํานวนนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมและสําเร็จการศึกษาตามระดับชั้น ระดับชั้น 6 
   3. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น คน 30 
เชิงคุณภาพ   
   1. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการท่ี

ได้รับการสนับสนุน 

ร้อยละ 100 

   2. ยกระดับผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก

การศึกษาตลอดปีการศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.5 

ร้อยละ 85 

   3. ยกระดับผลของการบริหารและการจัดการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

6203000002 1. การบริหารจัดการเรียนการสอน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   โรงเรียนประถมสาธิต 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 

2. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

3. ค่าทางด่วน 

4. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 

5. ค่าจ้างเหมา 

6. ค่าวัสดุสํานักงาน 

7. ค่าวัสดุกีฬา 

8. ค่าวัสดุการเกษตร 

9. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

10. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

11. ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา 

12. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 

13. ค่าวัสดุการศึกษา 

14. ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

15. ค่าถ่ายเอกสาร 

16. ค่าวัสดุอื่นๆ 

17. ค่าเข้าเล่มเอกสาร วารสาร คู่มือ หลักสูตร และ

รายงานต่างๆ ค่าวัสดุอื่นๆ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 291,560 บาท 

291,560.00 87,468.00 116,624.00 58,312.00 29,156.00 

รวม 291,560.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการโรงเรียนประถมสาธิต   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. การบริหารจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามกิจกรรม คน 422.00 422.00 423.00 423.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
  

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ช่ือโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาธิต)    รหสัโครงการ 6203000003 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62H02 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.021 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

แผนงาน : ผ.02 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 

ตัวช้ีวัดที่ : - 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนประถมสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการเรียนการ

สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน 12 ห้องเรียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้การ

จัดการเรียนการสอนระดับช้ันประถมศึกษาของโรงเรียนประถมสาธิตเกิดประสิทธิภาพจึงต้องดําเนินการ

หลายๆ ด้าน ได้แก่ การดําเนินการจ้างครู เจ้าหน้าที่ คนงาน และการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ

เรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ   การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นการ

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณท์ั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สงัคม ความรู้และ

คุณธรรม 

2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนต้องมีสิทธิเสอมกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มศักยภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1. จํานวนนักเรียนที่เข้าใหมแ่ละจํานวนนักเรียนที่คงอยู่ จาํนวน 423 คน 

2. จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 100 

3. จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามข้ันตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 3,868,440.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 423 
   2. จํานวนนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมและสําเร็จการศึกษาตามระดับชั้น ระดับชั้น 6 
   3. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น คน 30 
เชิงคุณภาพ   
   1. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการท่ี

ได้รับการสนับสนุน 

ร้อยละ 100 

   2. ยกระดับผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก

การศึกษาตลอดปีการศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.5 

ร้อยละ 85 

   3. ยกระดับผลของการบริหารและการจัดการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

202102020112 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   โรงเรียนประถมสาธิต 

ค่าจ้างชั่วคราว

   รายละเอียด : ค่าจ้างบุคลากร จํานวน 18 อัตรา 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,713,640 บาท 

3,713,640.00 928,410.00 928,410.00 928,410.00 928,410.00 

202102020221 2. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   โรงเรียนประถมสาธิต 

ใช้สอย

   รายละเอียด : เงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน 18 

อัตรา 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 154,800 บาท 

154,800.00 38,700.00 38,700.00 38,700.00 38,700.00 

รวม 3,868,440.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการโรงเรียนประถมสาธิต   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 18.00 18.00 18.00 18.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 18.00 18.00 18.00 18.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 
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สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ระดับมัธยมศึกษา)    รหสัโครงการ 6204000002 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62206 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.031 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI210 จํานวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ (1,189 คน) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนสาธิตมัธยมตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ 

โรงเรียนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพ่ือวางแผนการดําเนินงานของโรงเรียนและติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารราชการของโรงเรียน 

โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความสําคัญกับการสร้าง

สวัสดิการพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกันในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงโดยมีกลไกของมหาวิทยาลัย

เป็นผู้ให้การสนับสนุน 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใหม่และคงอยู่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

2. เพ่ือผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

3. เพ่ือขายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

4. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

5. เพ่ือยกระดับผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

6. เพ่ือให้นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

7. เพ่ือให้นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1. จํานวนนักเรียนที่เข้าใหมแ่ละจํานวนนักเรียนที่คงอยู่ 

2. จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

3. ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับช้ันสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

4. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรร้อยละ 100 

 

6. วิธีการดําเนินงาน บริหารจัดการการเรียนการสอนในทกุระดับช้ัน และจัดให้ครูได้รับการอบรมในแต่ละกลุ่ม

สาระวิชา 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,503,640.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 652 
   2. นักเรียนสําเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร ระดับชั้น 2 
เชิงคุณภาพ   
   1. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการท่ี

ได้รับการสนับสนุน 

ร้อยละ 100 

   2. นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา ร้อยละ 100 
เชิงเวลา  
   1. นักเรียนสําเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด ระดับชั้น 2 
   2. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

203101030121 1. กิจกรรมที่ 1  การจัดการเรียนการสอน

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด :  

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 

2. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

3. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 

4. ค่าที่พักไปราชการ 

5. ค่าจ้างเหมาบริการ 

6. ค่าตํารา, วารสาร, นวนิยาย, นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 

7. ค่าวัสดุสํานักงาน 

8. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

9. ค่าวัสดุกีฬา 

10. ค่าวัสดุการเกษตร 

11. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

12. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 

13. ค่าวัสดุการศึกษา 

14. ค่าวัสดุซ่อมแซมและบํารุงรักษาไฟฟ้าและประปา 

15. ค่าวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

16. ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

17. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

18. ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

19. ค่าถ่ายเอกสาร 

20. ค่าเข้าเล่มเอกสาร วารสาร คู่มือ หลักสูตร และเอกสาร

ต่างๆ 

21. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์และยาห้องพยาบาล 

1,265,140.00 450,000.00 500,000.00 280,000.00 35,140.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

22. ค่าล้างอัดภาพ

23. ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา 

24. ค่าวัสดุอื่น ๆ  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1265140 บาท 

203101030222 2. กิจกรรมที่ 2  ค่าสาธารณูปโภค 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ค่าสาธารณูปโภค

   รายละเอียด :  

1. ค่าบริการ Wi-Fi 12 เดือน 

2. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 12 เดือน 

3. ค่าบริการโทรศัพท์ 12 เดือน 

4. ค่าดวงตราไปรษณียากร 

5. ค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59000 บาท 

59,000.00 14,750.00 14,750.00 14,750.00 14,750.00 

203101030321 3. กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ทางการศึกษากับประเทศญี่ปุ่น 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ตุลาคม 2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศ

ญี่ปุ่น 

ใช้สอย

   รายละเอียด :  

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศ จํานวน 5 

คนๆละ 2100 บาท 6 วัน รวมเงิน 63000 บาท 

2. ค่ายานพาหนะตั๋วเครื่องบินไปกลับ จํานวน 5 คนๆละ 

23300 บาท รวมเงิน 116500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179500 บาท 

179,500.00 179,500.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,503,640.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมที่ 1  การจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน คน 570.00 570.00 652.00 652.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. กิจกรรมที่ 2  ค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน คน 570.00 570.00 652.00 652.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
3. กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษากับ

ประเทศญี่ปุ่น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ช่ือโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตมัธยม)    รหสัโครงการ 6204000003 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62H02 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิต/โครงการ ซ ผ.021 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคณุภาพการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

แผนงาน : ผ.02 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 

ตัวช้ีวัดที่ : - 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนสาธิตมัธยม  ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

โรงเรียนจึงดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อวางแผนการดําเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนฏิบัติราชการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารราชการของโรงเรียน  โดยมุ่งเน้น

ให้การสนับสนุนการจัดการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และเพ่ือการพัฒนา

ประเทศที่ย่ังยืนในอนาคต 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณท์ั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สงัคม ความรู้และ

คุณธรรม  

2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3. เพ่ือจัดการศึกษาให้นักเรยีนมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1. จํานวนนักเรียนที่เข้าใหมแ่ละจํานวนนักเรียนที่คงอยู่ 

2. จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 100 

3. จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 5,661,760.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. ครูได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 21 
   2. จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ระดับชั้น 6 
เชิงคุณภาพ   
   1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงเวลา  
   1. นักเรียนสําเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนด ระดับชั้น 2 
   2. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

202102030112 1. กิจกรรมที่ 1  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ค่าจ้างชั่วคราว

   รายละเอียด :  

เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร จํานวน 28 อัตรา 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  5429760 บาท 

5,429,760.00 1,357,440.00 1,357,440.00 1,357,440.00 1,357,440.00 

202102030221 2. กิจกรรมที่ 2  ค่าใช้จ่ายเงินสมทบประกันสังคม

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย

   รายละเอียด : เงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน 

28 อัตรา 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 232000 บาท 

232,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 

รวม 5,661,760.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมที่ 1  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน คน 570.00 570.00 652.00 652.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. กิจกรรมที่ 2  ค่าใช้จ่ายเงินสมทบประกันสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้ที่ได้รับการสนับสนุน คน 28.00 28.00 28.00 28.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. ช่ือโครงการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รหัสโครงการ 6206000002 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62108 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.013 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI109 จํานวนผลงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม) 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่  : 0107, 1.7 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[ X ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีคุณธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย จากเหตุผลที่กล่าวมา คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้กําหนดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยขึ้นเพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจ 

และเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมของนกัศึกษา 

2. เพ่ือสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ สง่เสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษา และ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 255,700.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 300 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. โครงการดําเนินงานเป็นไปตามแผนระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201301010121 1. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ปี 2562

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1ต.ค.61 ถึง 31ธ.ค.61 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ ในการจัดกิจกรรม  5000 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

201301010221 2. พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ม.ค.62 ถึง 31 มี.ค.62 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 5,000 บาท 

ค่าใช้สอย  35,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 

201301010321 3. พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ 

 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 5,000 บาท 

ค่าใช้สอย  35,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 

201301010421 4. สืบสานวิถีประเพณีสงกรานต์” ประจําปี 2562

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เม.ย. 62 ถึง 30 มิ.ย. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 2,000 บาท / ค่าวัสดุ 3,000 

บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201301010521 5. เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจําปี 2562 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เม.ย. 62 ถึง 30 มิ.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 3000 วัสดุ 4,500 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท 

7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 

201301010621 6. ปฐมนิเทศ “บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่” ปี 2562

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ก.ค.62 ถึง 30 ก.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน  1,800 บาท 

ค่าใช้สอย  8,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,800 บาท 

9,800.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 

201301010721 7. พิธีถวายเทียนพรรษา 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ก.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ  3,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201301010821 

 

 
 

8. ทูตวัฒนธรรม Sakai Asean Week ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ   ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 1 คนๆละ 14 วันๆ

ละ 2,100บ. รวม 29,400บ. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,400 บาท 

29,400.00

 
 
 

29,400.00 0.00 0.00 0.00 

201301010921 

 

9. อาจารย์และนักศึกษาไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยน 

ณ Komazawa Women University ประเทศญี่ปุ่น 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ   ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใช้สอย

   ค่าใช้สอย        16,200  บาท 

       -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน  

16,200  บาท 

16,200.00 0.00 0.00 16,200.00  

201301011021 10. นํานักศึกษาไปศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่นระยะสั้น ณ Kyoto University of Education 

และ Osaka Kyoiku University ประเทศญี่ปุ่น 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 1 คนๆละ 15 วันๆละ 2,100บ. รวม 

31,500บ.  

- ค่าเดินทางอาจารย์ 1 คนๆละ 23,000บ. 

- ค่าเดินทางนักศึกษา 2 คนๆละ 4,000บ. รวม 8,000บ. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,500 บาท 

62,500.00 0.00 0.00 0.00 62,500.00 

201301011121 11. อาจารย์และนักศึกษาญี่ปุ่นเดินทางมา

แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

     ค่าใช้สอย        35,300 บาท

      -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 

25 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 

     -ค่าอาหาร จํานวน 60 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 

เป็นเงิน 6,000 บาท 

     -ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก เป็นเงิน 27,800 บาท  

     ค่าวัสดุ          2,000 บาท 

     รวมเป็นเงิน       37,300  บาท 

37,300 0.00 0.00 0.00 37,300 

รวม 255,700.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิชชุลดา  ตันประเสริฐ   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ปี 2562 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 50.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 100.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
3. พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 100.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
4. สืบสานวิถีประเพณีสงกรานต์” ประจําปี 2562 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 100.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
5. เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจําปี 2562 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรดีเด่น คน 0.00 0.00 4.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
6. ปฐมนิเทศ “บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่” ปี 2562 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 0.00 400.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
7. พิธีถวายเทียนพรรษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 0.00 30.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
8. ทูตวัฒนธรรม Sakai Asean Week ประเทศญี่ปุ่น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 3.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
9. อาจารย์และนักศึกษาไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ 

Komazawa Women University ประเทศญี่ปุ่น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนที่เดินทางไปทํากิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย

กว่า 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
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กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562  
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

10. นํานักศึกษาไปศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้น 

ณ Kyoto University of Education และ Osaka Kyoiku 

University ประเทศญี่ปุ่น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนที่เดินทางไปทํากิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

11.อาจารย์และนักศึกษาญี่ปุ่นเดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนที่เดินทางมาทํากิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาํผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ    

รหัสโครงการ 6206000009 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62313 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการของบุคลากรสาย

วิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI319 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม), 

KPI324 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 30) 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 ตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏน้ัน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มี

ภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตรใ์ห้สอดคล้องกบัแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การ

ปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมและท้องถิ่นยังมีปัญหาขาดแคลน

บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มคีณุภาพในสาขาวิชาเอกต่างๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา ตามเป้าหมาย
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แผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552-2565 ต้องการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและผลิตพัฒนาบุคลากรที่มี

คุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต จากแผนท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าถ้าจะให้เกิดขึ้นได้ งาน

วิชาการของคณะจะต้องเข้มแข็ง ฉะนั้นจึงควรพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จากวัตถุประสงค์ หลักการ ภารกิจ และข้อมูลดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึง

จําเป็นต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพ่ือการดําเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์

และมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของคณาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

2. เพ่ือให้อาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดอมรม ประชุม สมัมนา ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 75,400.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 30 
เชิงคุณภาพ   
   1. อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพ่ึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. การจัดกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด กิจกรรม 3 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201213010121 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400 บาท 

ค่าใช้สอย: ค่าอาหารว่าง 20 คนๆละ 4 มื้อๆละ 50 

บาท = 4,000 บาท 

ค่าวัสดุ 12,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30400 บาท 

30,400.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 

201213010221 2. อบรมให้ความรู้เพื่อผลิตผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 3 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 

ค่าใช้สอย อาหารว่าง 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 

เป็นเงิน 1,050 บาท 

ค่าวัสดุ 2,150 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

201213010321 3. สนับสนุนการผลิตผลงานเพื่อเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ.

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   มกราคม 2562 - กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย/วัสดุ 40000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40000 บาท 

40,000.00 0.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 

รวม 75,400.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์มูนีเราะฮ์  ยีดํา   

 

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
2. อบรมให้ความรู้เพื่อผลิตผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ตามประกาศ 

ก.พ.อ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัด ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
3. สนับสนุนการผลิตผลงานเพื่อเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ชึ้น 0.00 10.00 5.00 5.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่เป็นไป

ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม    รหัสโครงการ 

6206000013 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร ์

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI310 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา (1,086 คน), KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้าน

สังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคําว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมาย

รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จําเป็นในการประกอบ

อาชีพและทักษะที่จะต้องใช้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ทักษะคุณธรรมและ

จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็น
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ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว นักศึกษา

ในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจําเป็นต้องมีศักยภาพ

ด้านอ่ืนๆเพ่ือสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะน้ันนักศึกษาควรต้องมีความ

พร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดหลักสูตรสหวิทยาการอิสลามได้เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าวจึงได้

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม 

2.  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

6. วิธีการดําเนินงาน อบรม สมัมนา ศึกษาดู าน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 21,580.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. นักศึกษาสาขาวิชาสหวิทยาการอิลามเข้าร่วมกิจกรรม คน 46 
เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษาสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
   2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207020121 1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 3 

ชมๆละ 600 บาทเป็นเงิน 1,800 บาท 

-ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 

ค่าพาหนะ/น้ํามัน/เบี้ยเลี้ยง/ค่าประกัน/ซ่อมบํารุง/ทาง

ด่วน เป็นเงิน 4,600 บาท 

-ค่าอาหารว่าง 20 คนๆละ 30 บาท เป็นเงิน 600 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท 

7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 

201207020221 2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะนักศึกษา 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 3 

ชมๆ 600 บาทเป็นเงิน 1,800 บาท 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 

บาทเป็นเงิน 600 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท 

2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 

201207020321 3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 3 

ชมๆ 600 บาทเป็นเงิน 1,800 บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                     

40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาทเป็นเงิน 1,200 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท 

3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207020421 4. กิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ม.ค. ถึง มี.ค. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน 

-ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชมๆ 600 บาทเป็น

เงิน 1,800 บาท 

-ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 

บาทเป็นเงิน 540 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,340 บาท 

2,340.00 0.00 2,340.00 0.00 0.00 

201207020521 5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   เม.ย. ถึง มิ.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 3 

ชมๆ 600 บาทเป็นเงิน 1,800 บาท 

-ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 

บาทเป็นเงิน 540 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,340 บาท 

2,340.00 0.00 0.00 2,340.00 0.00 

2.01207E+11 6. กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ก.ค. ถึง ก.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 

-ค่าตอบแทน 

ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชมๆละ 600 บาทเป็นเงิน 

3,600 บาท 

-ค่าอาหารกลางวัน                                        

 15 คนๆละ 1 มื้อๆละ 60 บาทเป็นเงิน 900 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท 

4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 

รวม 21,580.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพล  แสงศรี   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
4. กิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
6. กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปะการแสดง    รหัสโครงการ 

6206000014 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร ์

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI310 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา (1,086 คน), KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้าน

สังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคําว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมาย

รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จําเป็นในการประกอบ

อาชีพและทักษะที่จะต้องใช้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ทักษะคุณธรรมและ

จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็น

60



ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษา

ในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจําเป็นต้องมีศักยภาพ

ด้านอ่ืนๆเพ่ือสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะน้ันนักศึกษาควรต้องมีความ

พร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดหลักสูตรศิลปะการแสดง  ได้เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าวจึงได้จัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรศิลปะการแสดง   

2.  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาหลักสูตรศิลปะการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 40,200.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. นักศึกษาสาขาวิชาศิลปการแสดงเข้าร่วมกิจกรรม คน 65 
เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
   2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207030121

 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมทัศนานาฏกรรมไทย-สากลส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. 61 ถึง มี.ค. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ใช้สอย 

- ค่าเช่ารถ/ค่าพาหนะ/ค่าน้ํามัน/ค่าเบีย้เลี้ยง/ค่าทางด่วน/

ค่าบํารุงรถ เป็นเงิน 7,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท 

7,000.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 

201207030221 2. กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย 

- ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 2 ช.ม.ๆละ 1,200 เป็นเงิน 7,200 

- ค่าเช่ารถ/ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ํามัน/ค่าบํารุงรถ/

ค่าทางด่วน เป็นเงิน 4,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,200 บาท 

11,200.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 

201207030321 3. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้าน

ศิลปะการแสดงนอกสถานที่ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   เม.ย. ถึง มิ.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด :  

ตอบแทน, ใช้สอย 

   รายละเอียด :  

- ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 เป็นเงิน 3,600 

บาท 

- ค่าเช่ารถ 4,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,600 บาท 

7,600.00 0.00 0.00 7,600.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207030421 4. กิจกรรมวิทยากรรายวิชา 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. 61 ถึง มิ.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด : ตอบแทน 

   รายละเอียด :  

- ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 เป็นเงิน 5,400 

บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,400 บาท 

5,400.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 

201207030521 5. ค่าอาจารย์พิเศษ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด : ค่าอาจารย์พิเศษ 

ตอบแทน 

     รายละเอียด 

-ค่าอาจารย์พิเศษ 2 วิชาๆละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 

บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท 

9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 40,200.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ อาจารย์ณัฐพร  นิรังสรรค์   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมทัศนานาฏกรรมไทย-สากลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 80.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
3. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะการแสดง

นอกสถานที่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
4. กิจกรรมวิทยากรรายวิชา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 
5. ค่าอาจารย์พิเศษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
  

  

 

 

64



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีไทย    รหัสโครงการ 6206000015 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร ์

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI310 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา (1,086 คน), KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้าน

สังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคําว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมาย

รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จําเป็นในการประกอบ

อาชีพและทักษะที่จะต้องใช้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ทักษะคุณธรรมและ

จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็น

ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษา
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ในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจําเป็นต้องมีศักยภาพ

ด้านอ่ืนๆเพ่ือสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะน้ันนักศึกษาควรต้องมีความ

พร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดหลักสูตรดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้

เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้

นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

2.  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาหลักสูตรดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 

6. วิธีการดําเนินงาน อบรม สมัมนา ดูงาน ฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 31,400.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 27 
เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 
   2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207040121 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ม.ค. ถึง มี.ค. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเช่ารถ/ค่าพาหนะ/ค่าน้ํามัน/ค่าทาง

ด่วน/ค่าบํารุงรถ เปน็เงิน 4,600 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,600 บาท 

4,600.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 

201207040221 2. กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการการเขียนแผนการสอน

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด :    

-ค่าวิทยากร 3,600 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 

201207040321

 

3. กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนิเทศ

นักศึกษาฝึกงาน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ม.ค. ถึง มี.ค. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : - ค่าวิทยากร ๓,๖๐๐ บาท 

- ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ ๑,๖๐๐ บาท 

จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม 

นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,200 บาท 

5,200.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00 

67



รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207040421 4. ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ม.ค. ถึง มี.ค. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 18,000 บาท 

200X3 ชั่วโมงX15สัปดาห์ = 9,000x2=18,000บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท 

18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 

รวม 31,400.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.นภัสนันท์  จุนนเกษ   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการการเขียนแผนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
3. กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
4. ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. ช่ือโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   รหัส

โครงการ 6206000016 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI317 ผลประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80) 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแผนกลยุทธ์ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2560-2564  โดยมีแผนพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ ซึ่งเป็นแผนทีค่รอบคลุม

ตามภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ การจัดการ

ศึกษา นวัตกรรมและการวิจยั การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ให้

มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะ
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความสอดคล้องและสอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมข้างต้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินงานที่บรรลุผลสมัฤทธ์ิตามวิสัยทัศน์ 

ภารกิจ พันธกิจ และนโยบายของผู้บริหารตลอดจน เป็นการสร้างบรรยากาศการบริหารองค์การแบบมีส่วนร่วม

จากผู้ที่เกี่ยวขอ้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนแผน

กลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัย 

2.เพ่ือสร้างบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการทบทวนบทบาท ภารกิจ และทิศ

ทางการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา ตัวแทนคณาจารย์ กรรมการประจํา

คณะ หัวหน้าสาํนักงานคณะ และเจ้าหน้าทีด้่านแผน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562 ถึง วันที่ 30/06/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 171,770.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. การจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะฯ ครั้ง 1 
   2. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ คน 45 
เชิงคุณภาพ   
   1. ผู้เข้าร่วมการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมีความรู้ความเข้าใจด้านแผนกลยุทธ์และมีส่วน

ร่วมต่อการทบทวนแผนกลยุทธ์ 

ร้อยละ 80 

   2. ผู้เข้าร่วมการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด โครงการ 1 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201210010121 1. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการทบทวนแผนกล

ยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   เม.ย. - มิ.ย. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นงาน 

7,200 บาท 

ค่าใช้สอย 

อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 45 คนๆละ 4 มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 

อาหารกลางวัน+อาหารเย็น 45 คนๆ 3 มื้อๆละ 350 บาท เป็นเงิน 47,250 บาท 

ค่าห้องประชุม 4000 บาท 

ค่าที่พัก 46 คนๆละ 2 คืนๆละ 900 บาท เป็นเงิน 82,800 บาท 

ค่าเช่ารถ/ค่าพาหนะ/ค่าบํารุงรถ/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าทางด่วน/ค่าน้ํามัน 17520 บาท 

ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 4,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171770 บาท 

171,770.00 0.00 0.00 171,770.00 0.00 

รวม 171,770.00  

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบุคคลาการสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

รหัสโครงการ 6206000017 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI321 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ/กิจกรรม) 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 บุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการถือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาองค์กรในภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุน

วิชาการให้มีทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจในสายงานและหน้าที่ในการทํางาน รวมถึงมีกําลังใจ สมรรถนะ และ

ศักยภาพในการทํางาน 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือให้บุคคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะในการทํางาน 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 31/12/2561    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 54,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. บุคคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและความเข้าใจในการ

ทํางาน 

ครั้ง 1 

เชิงคุณภาพ   
   1. บุคคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้ความเข้าใจในการทํางาน ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินการเป็นไปตามเวลาที่กําหนด กิจกรรม 1 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211010121 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

สมรรถนะบุคคลากรสายสนับสนุน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 

10,800 บาท 

ค่าใช้สอย 

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 12 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 

1,200 บาท 

ค่าอาหาร 12 คนๆละ 2มื้อๆละ 350 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท 

ค่าที่พัก 12 คนๆละ 2 คืนๆละ 600 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท 

ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าน้ํามัน/ค่าบํารุงรถ/ค่าทางด่วน/คา่เบี้ย

เลี้ยง เป็นเงิน 12,510 บาท 

วัสดุ 3,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,310 บาท 

50,310.00 50,310.00 0.00 0.00 0.00 

201211010221 2. กิจกรรมศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   เม.ย. 2562 ถึง มิ.ย. 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน คนละ 240 บาท เป็นเงิน 1440 บาท 

ค่าเช่ารถ 2,250 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,690 บาท 

3,690.00 0.00 0.00 3,690.00 0.00 

รวม 54,000.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร

สายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 3.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   รหัสโครงการ 6206000018 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62103 โครงการบริการวิชาการตามพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนงาน : ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI103 จํานวนโครงการบริการวิชาการฯ (ไม่น้อยกว่า 14 โครงการ) 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่  : 0102, 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลือ่นการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

  ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้คํานึงถึงความ

ต้องการและความเดือดร้อนเร่งด่วนของชุมชนและสังคม เพ่ือเป็นการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาอันเกิดความ

ต้องการของชุมชน คณะจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพ่ือดําเนินการสํารวจความต้องการและความเดือดร้อนเร่งด่วนของ

ชุมชนและสังคม เพ่ือเป็นการกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการของคณะ และกําหนดโครงการ/กิจกรรม

บริการวิชาการในปีต่อไปให้ตรงกับความต้องการได้อย่างเหมาะสม 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือทราบความต้องการหรือปัญหาของชุมชน 

2. เพ่ือจัดโครงการบริการวิชาการ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 ชุมชน และสังคม 

 

6. วิธีการดําเนินงาน สํารวจความต้องการของชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562 ถึง วันที่ 30/06/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 35,550.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนกิจกรรมการสํารวจความต้องการของชุมชนในด้านการบริการวิชาการ ครั้ง 1 
   2. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 50 
เชิงคุณภาพ   
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพ่ึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด กิจกรรม 2 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

203203010121 1. กิจกรรมสํารวจความต้องการด้านการบริการวิชาการ

ของชุมชน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   เม.ย. ถึง มิ.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท 

เป็นเงิน 1,750 บาท 

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 100 บาท จํานวน 50 คน 

เป็นเงิน 5,000 บาท 

ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 1,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,750 บาท 

7,750.00 0.00 0.00 7,750.00 0.00 

203203010221 2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการ 

บูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   เม.ย. ถึง มิ.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด :  

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 6 

ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 10,800 

ค่าใช้สอย  

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 

เป็นเงิน 3,500 บาท 

ค่าอาหารกลางวัน 50คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น

เงิน 5,000 บาท 

ค่าวัสดุ/ใช้สอย 1 ครั้งๆละ 8,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,800 บาท 

27,800.00 0.00 0.00 27,800.00 0.00 

รวม 35,550.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ   

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมสํารวจความต้องการด้านการบริการวิชาการของ

ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการ บูรณาการสห

วิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย    รหัสโครงการ 6206000019 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62326 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.041 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

แผนงาน : ผ.04 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI339 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ใน

การจัดการเรียนการสอน (ไมน้่อยกว่าร้อยละ 5) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 ตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏน้ัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี

ภารกิจหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจ

ดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยว่าเป็นกระบวนการสร้าง

องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่สําคัญ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะได้ผลิตผลงานวิจัย

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ อันจะนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนการสอน ตลอดจนตอบสนองตัวช้ีวัดและ

พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์มกีารทําวิจัยมากขึ้น 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 

6. วิธีการดําเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ สนับสนุนการทาํและเผยแพร่งานวิจัย 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 256,400.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการทําวิจัย ครั้ง 1 
   2. มีผลงานวิจัย เล่ม 5 
   3. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ชิ้น 5 
เชิงคุณภาพ   
   1. มีงานวิจัยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 
   2. ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด กิจกรรม 3 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

204103010121 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

สมรรถนะในการทําวิจัย 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. 61 ถึง มิ.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะใน

การทําวิจัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 

ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท เป็น

เงิน 7,200 บาท  

ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 4 มื้อๆละ 

35 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท   

ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 

6,000 บาท  

ค่าวัสดุ 9,000 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,400 บาท 

26,400.00 13,200.00 0.00 13,200.00 0.00 

204103010221 2. ทุนสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับหลักสูตรและ

ของคณะ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

    ถึง มิ.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 

 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด :  

ใช้สอย,วัสดุ 

ค่าใช้สอย 66,000 บาท ค่าวัสดุ 44,000 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท 

110,000.00 0.00 44,000.00 66,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

204103010321 3. กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการใน

ระดับชาติ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ม.ค. ถึง ก.ย. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด :  

ใช้สอย 

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย ค่าลงทะเบียน/ที่พัก/พาหนะ/

เบี้ยเลี้ยง  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 7,500.00 7,500.00 5,000.00 

204103010421 4. กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ทาง

ศิลปกรรมระดับชาติ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   เม.ย. ถึง มิ.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

  - ค่ากรรมการพิจารณาผลงาน 4 สาขา จํานวน 12 คน ๆ

ละ 5 ชมๆละ 600 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 

  - ค่าที่พัก/ค่าน้ํามัน/ค่าเดินทาง ฯลฯ ของวิทยากร 8000 บาท 

  - ค่าจ้างจัดสถานที่ 6,000 บาท 

  - ค่าเช่าเครื่องดนตรีและอุกรทางเทคนิค 5,000 บาท 

  - ค่าเช่าไฟสําหรับเวธีแสดงและพื้นที่จัดแสดงผลงาน เป็น

เงิน 9,500 บาท 

  - ค่าจ้างพิมพ์สูจิบัตรและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 4,750 บาท 

  - ค่าจ้างพิมพ์วารสาร 24,000 บาท 

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆ

ละ 35 บาท เป็นเงนิ 1,750 บาท 

 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 

5,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

รวม 256,400.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทํา

วิจัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 
2. ทุนสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับหลักสูตรและของคณะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผลงานวิจัย ครั้ง 0.00 2.00 3.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีงานวิจัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 0.00 
3. กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์ที่เผยแพร่งานวิจัย คน 0.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 
4. กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม

ระดับชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ 6206000020 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร ์

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคําว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมาย

รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตรท์ี่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จําเป็นในการประกอบ

อาชีพและทักษะที่จะต้องใช้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ทักษะคุณธรรมและ

จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา

และปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบ

การศึกษาไปแล้ว ด้วยเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2.  เพ่ือส่งเสริมการมีจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียน นักศึกษา อาจารย์  และบุคคลท่ัวไป 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 433,400.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 500 
   2. จํานวนวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. การจัดกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดทุกกิจกรรม กิจกรรม 9 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207050121 1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 60 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 

36,000  

ค่าใช้สอย/วัสดุ 164,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

201207050221 2. จัดทําวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์วิชาการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย เป็นเงิน 100,000 บ. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

100,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 

201207050321 3. เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 36 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน  

21,600  บาท  

ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 

35 บ. เป็นเงิน 7,000 บาท  

ค่าวัสดุ 11,400  บ.  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207050421 4. ศึกษาดูงานปัญหาในท้องถิ่นในรายวิชาจิต

สาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคม 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 

3,600 บาท 

ค่าใช้สอย : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าเช่ารถ 

10,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,600 บาท 

13,600.00 0.00 6,800.00 0.00 6,800.00 

201207050521 5. อบรมเสริมความรู้ในรายวิชาจิตสาธารณะกับ

การทํางานเพื่อสังคม 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

ตอบแทน

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร  6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 

3,600 บ. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

3,600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 

201207050621 6. สัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อ

สังคม 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร  12 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 

7,200 บาท 

ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม จํานวน 100 คน ๆละ 2 

มื้อๆละ 35 บ. เป็นเงิน 7,000 บ. วัสดุ 30,000 บ.  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,200 บาท 

44,200.00 22,100.00 0.00 22,100.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207050721 7. จัดทําคู่มือการสอนวิชาจิตสาธารณะกับการ

ทํางานเพื่อสังคมคณ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย/วัสดุ  1,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท 

1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 

201207050821 8. อบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการ

สอน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : วิทยากร 6 ชม.ๆละ 600 บ. เป็นเงิน 3,600  

บ. 

ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม จํานวน 30 คน ๆละ 2 

มื้อๆละ 35 บ. เป็นเงิน 2,100 บ.  ค่าอาหารกลางวัน 30 คน 

ๆละ 1 มื้อๆละ 100 บ. เป็นเงิน 3,000 บ. ค่าวัสดุ 2,300 บ. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท 

11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 

201207050921 9. ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

ตอบแทน

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน  20,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 433,400.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์มูนีเราะฮ์  ยีดํา   

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมงาน คน 0.00 300.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
2. จัดทําวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนวารสารวิชาการ ฉบับ 0.00 1.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 80.00 
3. เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

คน 50.00 50.00 50.00 50.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
4. ศึกษาดูงานปัญหาในท้องถิ่นในรายวิชาจิตสาธารณะกับ

การทํางานเพื่อสังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาและอาจารย์ ที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน คน 0.00 50.00 0.00 50.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่ไปดูงาน

ไม่น้อยกว่า 

 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 80.00 

5. อบรมเสริมความรู้ในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางาน

เพื่อสังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม คน 80.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 
6. สัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม คน 100.00 0.00 100.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่

น้อยกว่า 

 

ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 
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กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

7. จัดทําคู่มือการสอนวิชาจิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อ

สังคมคณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนคู่มือที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาจิต

สาธารณะ 

ชึ้น 10.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของอาจารย์ในการใช้คู่มือการสอน

วิชาจิตสาธารณะ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

8. อบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม คน 0.00 0.00 30.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมไม่

น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

9. ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 100.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

รหัสโครงการ 6206000022 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62320 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคําว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมาย

รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จําเป็นในการประกอบ

อาชีพและทักษะที่จะต้องใช้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ทักษะคุณธรรมและ

จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนานักศึกษาและปลุกฝังสิ่งที่ดีที่เป็น

ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกาลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษาใน
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ระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจําเป็นต้องมีศักยภาพด้าน

อ่ืนๆเพ่ือสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะน้ันนักศึกษาควรต้องมีความ

พร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดโดยเฉพาะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสานักงานซึ่งปัจจุบันถือ

เป็นคุณสมบัติที่จําเป็นสาหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าทํางานในทุกหน่วยงานท้ังทางราชการและเอกชนด้วย

เหตุผลและความจําเป็นดังกล่าว 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในคณะฯ 

2.  เพ่ือปลูกฝงัจิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา 

3.  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 274,200.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา คน 1,000
เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด กิจกรรม 12 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201218010121 1. ประกวด Smart Idol Freshy Day HuSo 2018

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค.61 ถึง ธ.ค.61 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ใช้สอย, วัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จํานวน 400 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาทเป็นเงิน 14,000 

บาท   ค่าจ้างวงดนตรี 10,000 บาท ค่าจัดสถานที่ 5,000 

บาท ค่าจ้างทําสายสะพาย 15 ชิ้น ๆละ 200 บาท เป็นเงิน 

3,000 บาท ค่าวัสดุ 2,000 บาท  เป็นเงิน 34,000 บาท   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท 

34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 

201218010221 2. กีฬาสัมพันธ์ภายในคณะ HuSo Sport Day 2018

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   (ต.ค.61 ถึง ธ.ค.61) 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ตอบแทน, ใช้สอย, วัสดุ 

ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 4 คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 

1,600 บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 300 คนๆ ละ 1 มื้อๆ 

ละ 35 บาทเป็นเงิน 10,500 บาท   

ค่าจัดสถานที่ 5,000 บาท 

ค่าวัสดุ 15,000 บาท  

เป็นเงิน 32,100 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,100 บาท 

32,100.00 32,100.00 0.00 0.00 0.00 

201218010321 3. HuSo Got talent 2018 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   (ม.ค.62 ถึง มี.ค.62) 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ใช้สอย, วัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จํานวน 300 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาทเป็นเงิน 10,500 

บาท ค่าจ้างวงดนตรี 4,000 บาท   ค่าจัดสถานที่ 5,000 

บาท ค่าวัสดุ 2,000 บาท  เป็นเงิน 21,500 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,500 บาท 

 

21,500.00 0.00 21,500.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201218010421 4. พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี (IT) เพื่อการนําเสนอ

งานในระดับปริญญาตรี (ชั้นปี 2) 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   (ม.ค.62 ถึง มี.ค.62) 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ตอบแทน, ใช้สอย, วัสดุ 

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 3 ช.มๆ ละ 600 บาท 

เป็นเงิน 1,800 บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 90 คนๆ ละ 1 มื้อๆ 

ละ 35บาทเป็นเงิน 3,150 บาท   

ค่าวัสดุ 3,000 บาท  

เป็นเงิน 7,950 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,950 บาท 

7,950.00 0.00 7,950.00 0.00 0.00 

201218010521 5. เพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   (ม.ค.62 ถึง มี.ค.62) 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ 

ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ 10,000 บาท 

เป็นเงิน 10,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

201218010621 6. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ

ระเบียบงานสารบรรณ (ชั้นปี 3) 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   (เม.ย.62 ถึง มิ.ย.62) 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ตอบแทน, ใช้สอย, วัสดุ 

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 3 ช.มๆ ละ 600 บาท 

เป็นเงิน 1,800 บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 90 คนๆ ละ 1 มื้อๆ 

ละ 35บาทเป็นเงิน 3,150 บาท   

ค่าวัสดุ 3,000 บาท  

เป็นเงิน 7,950 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7950 บาท 

7,950.00 0.00 0.00 7,950.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201218010721 7. ปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   (เม.ย.62 ถึง มิ.ย.62) 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ตอบแทน, ใช้สอย, วัสดุ 

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 3 ช.มๆ ละ 600 บาท 

เป็นเงิน 1,800 บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 200 คนๆ ละ1มื้อๆละ 

35บาทเป็นเงิน 7,000 บาท   

ค่าจัดสถานที่ 5,000 บาท 

ค่าวัสดุ 6,200 บาท  

เป็นเงิน 20,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

201218010821 8. พัฒนาภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   (เม.ย.62 ถึง มิ.ย.62) 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   เพชรบุรี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ตอบแทน, ใช้สอย, วัสดุ 

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 6 ช.มๆ ละ 600 บาท 

เป็นเงิน 3,600 บาท 

ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน 45 คนๆ ละ1วันๆละ 240 บาทเป็น

เงิน 10,800 บาท 

ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จํานวน 45 คนๆ ละ 2 มื้อๆ

ละ 35บาทเป็นเงิน 3,150 บาท   

ค่าอาหารกลางวัน  จํานวน 45 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 100 

บาทเป็นเงิน 4,500 บาท   

ค่าที่พัก จํานวน 40 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 500 บาทเป็นเงิน 

20,000 บาท  และจํานวน 5 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 900 

บาทเป็นเงิน 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 24,500 บาท 

ค่าพาหนะ จํานวน 5 คันๆ ละ 2,250 บาท 3 วัน เป็นเงิน 

33,750 บาทค่าวัสดุ 2,000 บาท  

82,300.00 0.00 0.00 82,300.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

เป็นเงิน 57,800 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,300 บาท 

201218010921 9. ติวเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   (ก.ค.62 ถึง ก.ย.62) 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ

   รายละเอียด : ตอบแทน, วัสดุ 

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 6 ช.มๆ ละ 600 บาท 

เป็นเงิน 3,600 บาท 

ค่าวัสดุ 3,500 บาท  

เป็นเงิน 7,100 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,100 บาท 

7,100.00 0.00 0.00 0.00 7,100.00 

201218011021 10. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง

นักศึกษา 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   (ก.ค.62 ถึง ก.ย.62) 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ใช้สอย, วัสดุ 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 500 คนๆ ละ1มื้อๆละ 

35บาทเป็นเงิน 17,500 บาท   

ค่าวัสดุ 2,500 บาท  

เป็นเงิน 20,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

201218011121 11. อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่

นักศึกษา 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   (ก.ค.62 ถึง ก.ย.62) 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ตอบแทน, ใช้สอย, วัสดุ 

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 3 ช.มๆ ละ 600 บาท 

เป็นเงิน 1,800 บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 100 คนๆ ละ1มื้อๆละ 

35บาทเป็นเงิน 3,500 บาท   

ค่าวัสดุ 2,000 บาท  

เป็นเงิน 7,300 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,300 บาท 

7,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201218011221 12. เติมรักให้น้อง “season 15” 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   (ก.ค.62 ถึง ก.ย.62) 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 400 คนๆ 

ละ 1 มื้อๆ ละ 35บาทเป็นเงิน 14,000 บาท   

ค่าจ้างทําซุ้ม  3,000 บาท 

ค่าจ้างจัดสถานที่ 3,000 บาท 

ค่าจ้างวงดนตรี 4,000 บาท 

เป็นเงิน 24,150 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท 

24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 

รวม 274,200.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ อาจารย์ปกาศิต เจิมรอด   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. ประกวด Smart Idol Freshy Day HuSo 2018 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 400.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. กีฬาสัมพันธ์ภายในคณะ HuSo Sport Day 2018 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 400.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
3. HuSo Got talent 2018 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 300.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

98



4. พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี (IT) เพื่อการนําเสนองานในระดับ

ปริญญาตรี (ชั้นปี 2) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 90.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
5. เพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง คน 0.00 100.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 

(ชั้นปี 3) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 90.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
7. ปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 200.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
8. พัฒนาภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 45.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
9. ติวเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 0.00 50.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
10. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครองนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 0.00 500.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
11. อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 0.00 100.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
12. เติมรักให้น้อง “season 15” ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 0.00 400.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

  

 

99



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

รหัสโครงการ 6206000023 
 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI319 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ ซึ่งการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้น้ัน การพัฒนาบุคลากรมีความจําเป็นอย่างย่ิง ดังน้ัน

เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึง

จัดการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทัศนคติและมีทักษะ สามารถใช้

ศักยภาพในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัด

และประเทศ  
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้ารับการ

ประชุมวิชาการ สัมมนา ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 

2. เพ่ือให้บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจากการเข้ารับ

การประชุมวิชาการ สัมมนา ฝึกอบรม และฝึกอบรม 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ส่งบุคลากรเข้าอบรม ประชุม สัมมนา และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบุคลากร 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนบุคลากรเข้ารับการอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน คน 50 
เชิงคุณภาพ   
   1. บุคลากรที่เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มีความรู้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 75 
เชิงเวลา  
   1. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211020121 1. บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. 61 ถึง  30 ก.ย. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ที่พัก/ทางด่วน/

ค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 200,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

200,000.00 10,000.00 22,500.00 137,500.00 30,000.00 

รวม 200,000.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน 

คน 10.00 10.00 20.00 10.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้ และประสบการณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล  รหัสโครงการ 6206000024 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร ์

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI310 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา (1,086 คน),  

   KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร ์(ร้อยละ 85), KPI317 ผลประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (รอ้ยละ 80) 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคําว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมาย

รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จําเป็นในการประกอบ

อาชีพและทักษะที่จะต้องใช้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ทักษะคุณธรรมและ

จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็น
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ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษา

ในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจําเป็นต้องมีศักยภาพ

ด้านอ่ืนๆเพ่ือสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะน้ันนักศึกษาควรต้องมีความ

พร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดหลักสูตรดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้

เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้

นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

2.  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาหลักสูตรดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 

6. วิธีการดําเนินงาน อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 104,616.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 83 
เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
   2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207060121 1. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษรายวิชาปฏิบัติภาค

เรียนที่ 1/2561 และ 2/2561 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. 61 ถึง มี.ค. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด :  

ค่าตอบแทน 

อาจารย์พิเศษรายวิชาปฏิบัติภาคเรียนที่ 1/2560  

1.เครื่องกระทบในวงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส 2  

30 ช.ม.x 200 บ. = 6,000 บ. 

2.เครื่องกระทบในวงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส 4 

30 ช.ม.x 200 บ. = 6,000 บ. 

3.เครื่องกระทบในวงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส 6  

30 ช.ม.x 200 บ. = 6,000 บ. 

4.ขับร้องป๊อบปูล่าร์และคลาสสิก 2   

30 ช.ม.x 200 บ. = 6,000 บ. 

5.ขับร้องป๊อบปูล่าร์และคลาสสิก 4   

30 ช.ม.x 200 บ. = 6,000 บ. 

6.ขับร้องป๊อบปูล่าร์และคลาสสิก 6   

30 ช.ม.x 200 บ. = 6,000 บ. 

7.เครื่องลมทองเหลืองเสียงต่ํา-สูง 4   

30 ช.ม.x 200 บ. = 6,000 บ. 

อาจารย์พิเศษรายวิชาปฏิบัติภาคเรียนที่ 2/2560 

1.เครื่องกระทบในวงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส 1   

30 ช.ม.x 200 บ. = 6,000 บ. 

๒.เครื่องกระทบในวงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส 3   

30 ช.ม.x 200 บ. = 6,000 บ. 

 

84,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

3.เครื่องกระทบในวงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส 5      

30 ช.ม.x 200 บ. = 6,000 บ. 

๔.ขับร้องป๊อบปูล่าร์และคลาสสิก 1   

30 ช.ม.x 200 บ. = 6,000 บ. 

๕.ขับร้องป๊อบปูล่าร์และคลาสสิก 3   

30 ช.ม.x 200 บ. = 6,000 บ. 

๖.ขับร้องป๊อบปูล่าร์และคลาสสิก 5    

30 ช.ม.x 200 บ. = 6,000 บ. 

๗.เครื่องลมทองเหลืองเสียงต่ํา-สูง 5    

30 ช.ม.x 200 บ. = 6,000 บ. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท 

201207060221 2. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อบรม)

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 1,800 บาท 

  (ค่าวิทยากร 3 ช.ม. x 600 = 1,800 บาท) 

- ค่าวัสดุ 1,016 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,816 บาท 

2,816.00 2,816.00 0.00 0.00 0.00 

201207060321 3. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ศึกษา

ดูงานนอกสถานที่)* 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

 

สถานที่ดําเนินการ 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 1,800 บาท 

  (ค่าวิทยากร 3 ช.ม. x  600 = 1,800 บาท) 

- ค่าใช้สอย 

   (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ํามัน/ทางด่วน/บํารุงรถ/พาหนะ/เช่ารถ 

= 2,800 บาท) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,600 บาท 

4,600.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

  ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201207060421 4. กิจกรรมนิเทศน.ศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ม.ค. ถึง มี.ค. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 4,000 บาท 

  (ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ/ค่าทางด่วน/บํารุงรถ/เบี้ยเลี้ยง/    

ค่าน้ํามัน= 4,000) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท 

4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 

201207060521 5. กิจกรรมสัมมนาก่อนและหลังฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ม.ค. ถึง มี.ค. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด :  

กิจกรรมสัมมนาก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ** 

- ค่าตอบแทน 1,800 บาท 

    (ค่าวิทยากร 3 ช.ม.= 1,800 บาท) 

- ค่าใช้สอย/วัสดุ 2,800 บาท 

   (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ํามัน/ทางด่วน/บํารุงรถ = 2,800 บาท) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,600  บาท 

4,600.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 

201207060621 6. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีสากล

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ก.ค. ถึง ก.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี

สากล 

- ค่าตอบแทน 1,800 บาท 

    (ค่าวิทยากร 3 ช.ม.= 1,800 บาท) 

- ค่าใช้สอย/วัสดุ 2,800 บาท 

   (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ํามัน/ทางด่วน/บํารุงรถ = 2,800 บาท) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,600 บาท 

4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 

รวม 104,616.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ อาจารย์รวมศักดิ์  เจียมศักดิ์   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษรายวิชาปฏิบัติภาคเรียนที่ 1/2561 และ 

2/2561 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนรายวิชาที่มีอาจารย์พิเศษ รายการ 7.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย

กว่า 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อบรม) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย

กว่า 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่)* ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย

กว่า 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

4. กิจกรรมนิเทศน.ศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย

กว่า 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

5. กิจกรรมสัมมนาก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีสากล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   รหัสโครงการ 6206000025 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

          ในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ

ตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าใช้สอยต่าง ๆ เพ่ือ

สนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด้านงานจัดการ

เรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีมีพันธกิจสําคัญคือ การผลิตบัณฑิต การ
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บริหารงานสํานักงาน และการให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะจึงจําเป็นต้องจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้

สามารถดําเนินงานตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน          

2. เพ่ือให้การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดประชุม จัดซื้อ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 259,414.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้ง 8 
   2. จํานวนหนังสือพิมพ์ในการบริการอาจารย์และนักศึกษา ครั้ง 12 
   3. จํานวนค่าสาธารณูปโภคใช้ในการติดต่อราชการ ครั้ง 12 
   4. จํานวนคร้ังที่บุคลากรเดินทางไปราชการ ครั้ง 15 
   5. จํานวนคร้ังในการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ ครั้ง 6 
เชิงคุณภาพ   
   1. บุคลากรมีความพึงพอใจในการให้บริการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. คณะมีการดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกกิจกรรม ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201227020121 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. 61 ถึง ก.ย. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน/ใช้สอย 

 ค่าเบี้ยประชุม/ค่าพาหนะเหมาจ่ายกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

64,000 บาท  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,200 บาท รวม

เป็นเงินทัง้สิ้น 68,200 บาท 

68,200.00 17,050.00 17,050.00 17,050.00 17,050.00 

201227020221 2. จัดซื้อหนังสือพิมพฺ์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ต. 61 ถึง ก.ย. 62 

สถานที่ดําเนินการ   ภายในมหาวิทยาลัย 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 7,200 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

 

7,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 

201227020322 3. ค่าสาธารณูปโภคในการติดต่อราชการ

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. 61 ถึง ก.ย. 62 

สถานที่ดําเนินการ   ภายในมหาวิทยาลัย 

ค่าสาธารณูปโภค

   รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค  

   ค่าสาธารณูปโภค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

 

15,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 

201227020421 4. ค่าเดินทางไปราชการบุคลารกรคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. 61 ถึง ก.ย. 62 

สถานที่ดําเนินการ   ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

   ค่าใช้สอย : ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/ซ่อมบํารุงรถ/ทางด่วน/

เช่ารถ เป็นเงิน 62,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,500 บาท 

62,500.00 10,000.00 20,000.00 17,500.00 15,000.00 

201227020521 5. ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. 61 ถึง ก.ย. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน  106,514 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  106,514 บาท 

106,514.00 30,000.00 20,000.00 46,514.00 10,000.00 

รวม 259,414.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนการจัดประชุม ครั้ง 2.00 2.00 2.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะดําเนินการจัดประชุมตามเป้าหมายที่กําหนด ครั้ง 90.00 90.00 90.00 90.00 
2. จัดซื้อหนังสือพิมพฺ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนหนังสือพิมพ์ที่ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรในคณะ ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจในการให้บริการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
3. ค่าสาธารณูปโภคในการติดต่อราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนการการเบิกค่าสาธารณูปโภค ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
4. ค่าเดินทางไปราชการบุคลารกรคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการเดินทางไปราชการ ครั้ง 2.00 3.00 5.00 5.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความพึงพอใจในการให้บริการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
5. ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ ครั้ง 2.00 1.00 2.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. ช่ือโครงการ โครงการจัดซือ้วัสดุสาขาวิชาและกลุ่มวิชา    รหัสโครงการ 6206000026 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

จัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 ในการบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน จําเป็นต้องมีวัสดุ  สําหรับใช้ในการบริหารจัดการให้เพียงพอ  ซึ่งจะ

ช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชา ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษา

ของคณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น  คณะมนุษยษศาสตร์และสังศาสตร์ได้ตระหนักในเหตุผล

ดังกล่าว จึงได้จัดทําโครงการการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาและกลุ่มวิชาขึ้น 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือดําเนินการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาให้เพียงพอต่อความาจําเป็นในการเรียน

การสอนในสาขาวิชาต่างๆ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาคณะมนุษยษศาสตร์และสังศาสตร์ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 193,911.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ครั้ง 15 
เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอน ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ซื้อจ้างเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201228010121 1. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : - ค่าวัสดุ 5,000 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

201228010221 2. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. 61 ถึง มิ.ย. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ    12,573  บาท  

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,573  บาท 

12,573.00 7,282.00 0.00 5,291.00 0.00 

201228010321 3. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. 61 ถึง มี.ค. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : - ค่าวัสดุ 10,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 

201228010421 4. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

วัสดุ

   รายละเอียด : -ค่าวัสดุ 10,264 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,264  บาท 

10,264.00 10,264.00 0.00 0.00 0.00 

201228010521 5. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

และสังคม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : (วัสดุ = 3,400 บาท) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,400  บาท 

3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201228010621 6. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. 61 ถึง มิ.ย. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ       23,000 บ. 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท 

23,000.00 2,000.00 0.00 21,000.00 0.00 

201228010721 7. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ม.ค. ถึง มี.ค. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ  7,645 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,645  บาท 

7,645.00 0.00 7,645.00 0.00 0.00 

201228010821 8. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. 61 ถึง มิ.ย. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ  60,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 

60,000.00 25,000.00 0.00 35,000.00 0.00 

201228010921 9. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปะการแสดง

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. 61 ถึง มี.ค. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ  2,989.00  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,989 บาท 

2,989.00 1,489.00 1,500.00 0.00 0.00 

201228011021 10. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีไทย

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. 61 ถึง มิ.ย. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 10,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201228011121 11. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาจีน

ระยะเวลาดําเนินการ 

   เม.ย. ถึง มิ.ย. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด :  ค่าวัสดุ 860 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 740 บาท 

740.00 0.00 0.00 740.00 0.00 

201228011221 12. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีสากล

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ  20,000 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

201228011321 13. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนกลุ่มวิชา

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ  15,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

201228011421 14. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 13,300 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,300  บาท 

13,300.00 13,300.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 193,911.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. จริยาภรณ์  รุจิโมระ   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการซื้อวัสดุการเรียนการสอน ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการซื้อวัสดุการเรียนการสอน ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 
3. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการซื้อวัสดุการเรียนการสอน ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 
4. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการซื้อวัสดุการเรียนการสอน ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
5. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการซื้อวัสดุการเรียนการสอน ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
6. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการซื้อวัสดุการเรียนการสอน ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 
7. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการซื้อวัสดุการเรียนการสอน ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
8. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปกรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการซื้อวัสดุการเรียนการสอน ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 
9. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปะการแสดง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการซื้อวัสดุการเรียนการสอน ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 
10. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการซื้อวัสดุการเรียนการสอน ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 
11. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาจีน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการซื้อวัสดุการเรียนการสอน ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
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กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

12. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีสากล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการซื้อวัสดุการเรียนการสอน ครั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
13. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนกลุ่มวิชา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการซื้อวัสดุการเรียนการสอน ครั้ง 3.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
14. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน    รหัสโครงการ 6206000027 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร ์

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI310 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา (1,086 คน), KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้าน

สังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

  บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคําว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพ

หมายรวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จําเป็นในการ

ประกอบอาชีพและทักษะที่จะต้องใช้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ทักษะคุณธรรม

และจริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่

เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว
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นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจําเป็นต้องมี

ศักยภาพด้านอ่ืนๆเพ่ือสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะน้ันนักศึกษาควร

ต้องมีความพร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดหลักสูตรภาษาจีนได้เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าวจึงได้

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรภาษาจีน 

2.  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

6. วิธีการดําเนินงาน อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 21,860.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเข้าร่วมกิจกรรม คน 60 
เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
   2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207070121 1. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 3,600 บาท 

(ค่าวิทยากร 3 คน คนละ 2  ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท  

= 3,600บาท) 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 

201207070221 2. กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาจีน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ม.ค. ถึง มี.ค. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด : -ค่าตอบแทน 1,200 บาท 

 (ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 2 ช.ม. ช.ม. ละ 600 บาท  

= 1,200 บาท) 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท 

1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 

201207070321 3. กิจกรรมนิเทศนักศึกษา (การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ม.ค. ถึง มี.ค. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : กิจกรรมนิเทศนักศึกษา (การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ) 

-ค่าใช้สอย 2,460 บาท 

(ค่าเช่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ทางด่วน/บํารุงรถ/

วัสดุ= 2,460 บาท) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,460 บาท 

2,460.00 0.00 2,460.00 0.00 0.00 

201207070421 4. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกงานและปัจฉิมนิเทศ 

(การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

ระยะเวลาดําเนินการ   เม.ย. ถึง มิ.ย. 62 

สถานที่ดําเนินการ   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด : -ค่าตอบแทน 1,200 บาท 

 (ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 2 ช.ม. ช.ม. ละ 600 บาท  

= 1,200 บาท) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท 

1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207070521 5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชา

ภาษาจีน ปี 62 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ก.ค. ถึง ก.ย. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด :  

- ค่าตอบแทน 1,800 บาท 

 (ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 3  ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท  

= 1,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 

201207070621 6. กิจกรรมพี่สอนน้องสาขาวิชาภาษาจีน

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 1,800 บาท 

 (ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 3  ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท  

= 1,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 

201207070721 7. กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ สาขาวิชา

ภาษาจีน ปี 62 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ก.ค. ถึง ก.ย. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด :  ค่าตอบแทน 1,800 บาทบาท 

(ค่าวิทยากร 1 คน คนละ 3 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท  

= 1,800 บาทบาท) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 

201207070821 8. กิจกรรมบริการวิชาการ  “ภาษาจีนสัญจร”

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 3,600 บาท 

(ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 3  ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท = 

3,600 บาท) 

-(ค่าเช่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ทางด่วน/บํารุงรถ/วัสดุ 

800 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,400 บาท 

 

4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207070921 9. จัดวิทยากรบรรยายรายวิชา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด :  

- ค่าตอบแทน 1,800 บาท 

    (ค่าวิทยากร 3 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท = 1,800 บาท) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1800 บาท 

1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 

201207071021 10. กิจกรรมวัฒนธรรมจีน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ม.ค. ถึง มี.ค. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน 1,800 บาท 

    (ค่าวิทยากร 3 ช.ม. ช.ม.ละ 600 บาท = 1,800 บาท) 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 

รวม 21,860.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ อาจารย์ธัญญารัตน์  มะลาศรี   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาจีน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทางภาษาจีน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
3. กิจกรรมนิเทศนักศึกษา (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62)

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

4. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกงานและปัจฉิมนิเทศ (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาษาจีน ปี 62 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 8.00 
6. กิจกรรมพี่สอนน้องสาขาวิชาภาษาจีน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
7. กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาษาจีน ปี 62 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
8. กิจกรรมบริการวิชาการ  “ภาษาจีนสัญจร” ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
9. จัดวิทยากรบรรยายรายวิชา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
10. กิจกรรมวัฒนธรรมจีน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. ช่ือโครงการ โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รหัสโครงการ 

6206000030 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI317 ผลประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80) 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 จากการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตรและระดับคณะของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา เพ่ือให้

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทุกองค์

ประกอบของการดําเนินงานและรับฟังปัญหาต่าง ๆ ในการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาจากบุคลากร ภายใน

สาขาวิชา ตลอดจนทราบความคิดเห็นในการปรับปรุงการทํางานภายในคณะฯ ในปีต่อไป ดังน้ัน เพ่ือให้
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บุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการ

จัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและหาแนวทางปรับกลยุทธ์

ในการดําเนินงานในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไปในอนาคต คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์จึงเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมสัมมนาการสรุปรายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการ

ประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้ทราบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบด้านต่าง ๆ 

2. เพ่ือให้การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรและคณะให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เก่ียวข้อง 

 

6. วิธีการดําเนินงาน การอบรมและสมัมนา 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 108,480.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ ครั้ง 1 
   2. จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 85 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการจัดการความรู้/การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา  
   1. การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด กิจกรรม 2 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201210020121 1. กิจกรรมการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนค่าวิทยากร 3,600 บาท

(วิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท) 

ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง  1,750 บาท (จํานวน 50 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 35 บาท) 

ค่าวัสดุ 2200 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7550 บาท 

7,550.00 0.00 7,550.00 0.00 0.00 

201210020221 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร 7,200 บาท

(วิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท) 

ค่าใช้สอย 91130 

   1. ค่าอาหารว่าง  7,000 บาท (จํานวน 35 คนๆ ละ 4 

มื้อๆ ละ 50 บาท) 

   2. ค่าอาหาร 36,750 บาท (จํานวน 35 คนๆ ละ 3 มื้อๆ 

ละ 350 บาท) 

   3. ค่าที่พัก 32,400 บาท (จํานวน 36 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 

900 บาท 

   4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 480 บาท (จํานวน 1 คนๆ 

ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท) 

   5. ค่าพาหนะ/ซ่อมบํารุง/น้ํามัน 9,500 บาท 

   6. ค่าเช่าห้องประชุม   5,000 บาท 

ค่าวัสดุ 3,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100930 บาท 

100,930.00 100,930.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 108,480.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ปกาศิต  เจิดรอด   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม คน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ช่ือโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รหัสโครงการ 6206000032 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62417 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน : ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI410 จํานวนผู้ใช้ระบบงานแต่ละระบบ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60), KPI411 รอ้ยละความ

พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0404, 4.4 พัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทย 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นการเผยแพร่การดําเนินงานของคณะให้

บุคคลหน่วยงานองค์กรทั้งภายในและภายนอกได้ทราบความเคลื่อนไหวของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ทั้งด้านงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ

งานด้านอ่ืนๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีพันธกิจ

สําคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานสํานักงาน และการให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนแก่
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อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากเหตุผลดังกล่าวคณะจึงจัดโครงการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ต้ังไว้ 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของคณะทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้บุคลากร หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกได้

รับทราบ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 100 
   2. จัดทําเล่มรายงานประจําปี เล่ม 1 
เชิงคุณภาพ   
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201231010121 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์สัญจร 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. 61 ถึง มิ.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : - ค่าใช้สอย/วัสดุสําหรับการจัดบูท

ประชาสัมพันธ์หรือป้ายประชาสัมพันธ์สาขาวิชา ๆ ละ 3,000 

บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 

- ค่าจ้างจัดสถานที่ 8,000  บาท 

- ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ทางเทคนิคบนเวที  

เป็นเงิน  7,500 บาท 

- ค่าจ้างรถขนอุปกรณ์ จํานวน 2 คันๆ ละ 2,250  บาท 

เป็นเงิน  4,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

80,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 

201231010221 2. กิจกรรมจัดทําวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. ถึง ธ.ค. 61 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าจ้างพิมพ์ปฏิทินประชาสัมพันธ์กิจกรรมคณะ 

จํานวน 200 ฉบับๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน   20,000 บาท 

ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์  เป็นเงิน 3,0000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

201231010321 3. กิจกรรมงานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 

ปี (2562) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   เม.ย. ถึง มิ.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : - ค่าวิทยากร  จํานวน 3 คนๆ ละ 3 

ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 5,400  บาท 

- ค่าจ้างจัดเวทีและสถานที่  เป็นเงิน 10,000 บาท 

- ค่าจ้างทําโปสเตอร์และสูจิบัตรประชาสัมพันธ์ 6,100 บาท  

- ค่าจัดนิทรรศการ   20,000  บาท 

- ค่าจัดทําวารสาร 40,000 บาท 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

132



รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

- ค่าอาหารกลางวัน  จํานวน 100 คน ๆ ละ 100 บาท  

เป็นเงิน  10,000 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 

จํานวน 100 คน เป็นเงิน  3,500 บาท 

-ค่าวัสดุ  8000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

201231010421 4. จัดทํารายงานประจําปีของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ม.ค. ถึง มี.ค. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ใช้สอย 

  ค่าใช้สอย 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

รวม 250,000.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์สัญจร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึง

พอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 

133



2. กิจกรรมจัดทําวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึง

พอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมงานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี (2562) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึง

พอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

4. จัดทํารายงานประจําปีของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึง

พอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาทักษะความรู้อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    รหัส

โครงการ 6207000002 
 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI321 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ/กิจกรรม) 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ  พัฒนาหลักสูตร

ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 และได้รับการรับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน พ.ศ. 

2558 จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา มีนักศึกษาช้ันปี 1-4 ตามเป้าหมายจํานวน

การรับนักศึกษาที่กําหนดไว้ในมคอ.2 ของหลักสูตร เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ

เพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีกขึ้นหน่ึงของการประกันคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น ตามโครงการ

จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเป็น

หลักประกันในด้านคุณภาพของบัณฑิตระดับอุมศึกษา ทั้งในด้านการศึกษาและการผลิตบัณฑิตสู่การเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจของท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นรูปธรรม โดยสาขาวิชาการเป็น
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ผู้ประกอบการจึงตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ซึ่งเป็นกําลังหลักในการพัฒนานักศึกษา

ให้เป็นบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน

ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ

วิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเหตุน้ีสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการจําเป็นต้อง

สร้างความพร้อมในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา โดยเริ่มต้นจากให้อาจารย์ประจําหลักสูตรในด้านการพัฒนาทักษะ

ความรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในศาสตร์ของสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือให้ได้รับ

ความรู้ใหม่และทันสมัยนํามาสู่การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์อย่างสมบูรณ์แบบทางด้านวิชาการ  ให้สามารถ

การจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ  ในรูปแบบการสร้างประสบการณ์ทางการ

เรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้ว  

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ ทั้ง

ทฤษฎีและปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในศาสตร์ของสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

2. เพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการได้รับความรู้ใหมแ่ละทันสมัยนํามา

สู่การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์อย่างสมบูรณ์แบบทางด้านวิชาการ   

3. เพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการสามารถการจัดการเรียนการสอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในรูปแบบการสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้ว 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จํานวน 5 ท่าน  

6. วิธีการดําเนินงาน สมัครเขา้รับการอบรมกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่จัดอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบัติที่ เก่ียวข้องกับศาสตร์สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 12,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เข้ารับอบรม/พัฒนา คน 5 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการอบรม/พัฒนา ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของกิจกรรม ร้อยละ 85 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211030121 1. โครงการการพัฒนาทักษะความรู้อาจารย์ประจําหลักสูตร

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ    คณะวิทยาการจัดการ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ  ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ/

วิชาชีพ  เป็นเงิน 12,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท 

12,500.00 6,000.00 0.00 6,500.00 0.00 

รวม 12,500.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. โครงการการพัฒนาทักษะความรู้อาจารย์ประจํา

หลักสูตรสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เข้ารับอบรม/พัฒนา คน 1.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการอบรม/พัฒนา ร้อยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี    รหัสโครงการ 6207000004 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน

สังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI335 จํานวนนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ (1,400 คน) 
 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหน่ึงในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  

มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีเพ่ือออกไปประกอบวิชาชีพบัญชี ตามแผนการขยายตัว

ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเองก็มีแผนในการสนับสนุนและ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ในขณะเดียวกัน 

จํานวนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีชาวไทย กําลังเผชิญการแข่งขันในตลาดแรงงานซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น

เน่ืองมาจากข้อตกลงเรื่อง การเคล่ือนย้ายแรงงานโดยเสรีดังกล่าว และความต้องการผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มี

ทักษะสูง ตามปริมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคน้ี เสรี หน่ึงในนั้นคือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี วิชาชีพ

การบัญชี เป็นวิชาชีพที่มีส่วนในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันเป็น

สาขาวิชาที่มีผู้สนใจในสาขาวิชาชีพน้ีมากข้ึนเร่ือยๆ จากสถิติจํานวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนในสาขาน้ีที่มี

จํานวนเพ่ิมมากขึ้นเร่ือย ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชานี้
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เพ่ิมขึ้นเป็นจํานวน 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาในปีก่อนๆ  นอกจากนี้ขณะเดียวกัน วิชาชีพบัญชี

ในประเทศไทย กําลังเผชิญการแข่งขันในตลาดแรงงานซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน ตามข้อตกลงเรื่องการ

เคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีดังกล่าว จึงมีแนวโน้มที่ ผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันจะหลั่งไหลเข้ามาประกอบวิชาชีพ

น้ีมากข้ึนในประเทศไทย ดังน้ัน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย และบัณฑิตที่กําลังจะจบใหม่ เห็นควรที่จะต้อง

เรียนรู้ในการปรับตัว และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถตอบรับต่อการแข่งขันทาง

วิชาชีพที่จะแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน

ท้องถ่ิน มีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ทางวิชาการในระดับสูง จึงต้องพัฒนาบัณฑิตในสาขาวิชาบัญชีให้สามารถ

ปรับตัวและแข่งขันในตลาดแรงงานได้ การพัฒนานักศึกษา มุ่งเน้นเพ่ิมทักษะทั้งในด้านของทักษะด้านภาษา 

ทักษะด้านตัวเลข ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะด้านความรู้ทั้งความรู้ทางธุรกิจ และความรู้ในองค์ความรู้ทาง

วิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้ 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาบัญชีเพ่ือการเพ่ิมพูนทักษะด้าน

ต่างๆ ให้มีความสามารถทีสู่งขึ้น 

2. เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรู้ในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหมแ่ละสอดคล้องกับ

สภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยนํานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและ

จัดอบรมเพ่ิมเติมตามศาสตร์วิชาชีพ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 56,600.00 บาทแหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คน 36
   2. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปล่ียนด้านวิชาชีพบัญชี (FAP OPEN HOUSE) คน 23
   3. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมเด็กบัญชีรู้รักสามัคคี คน 30
   4. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ “การบัญชีขั้นพ้ืนฐาน” คน 47
เชิงคุณภาพ    
   1. 1. ร้อยละความพึงพอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
เชิงเวลา   
   1. 1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 69
   2. 2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 31
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201217010121 1. การศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-31/12/2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาวิชาการบัญชี 

ใช้สอย

   รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 240x5x3=3,600 

2. ค่าเช่ารถ 2,250x4x3=27,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,600 บาท 

30,600.00 30,600.00 0.00 0.00 0.00 

201217010221 2. การแลกเปลี่ยนด้านวิชาชีพบัญชี (FAP OPEN 

HOUSE) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1/07/2562-30/09/2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   สภาวิชาชีพบัญชี 

ใช้สอย

   รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 240x5x1=1,200 

2. ค่าบํารุงรถ        1,500 บาท 

3. ค่าน้ํามัน          2,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   4,700 บาท 

4,700.00 0.00 0.00 0.00 4,700.00 

201217010321 3. เด็กบัญชีรู้รักสามัคค ี

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1/07/2562-30/09/2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร 600x6x2=7,200 บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน 100x30=3,000 บาท 

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30x35x2=2,100 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,300 บาท 

12,300.00 0.00 0.00 0.00 12,300.00 

201217010421 4. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ “การบัญชีขั้น

พื้นฐาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-31/12/2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 600x15=9000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 

9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 56,600.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการบัญชี   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. การศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี 

คน 36.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.ร้อยละความพึงพอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. การแลกเปลี่ยนด้านวิชาชีพบัญชี (FAP OPEN 

HOUSE) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพ (FAP 

OPEN HOUSE) 

คน 0.00 0.00 0.00 23.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.ร้อยละความพึงพอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
3. เด็กบัญชีรู้รักสามัคคี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 3. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมเด็กบัญชีรู้รักสามัคคี คน 0.00 0.00 0.00 30.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.ร้อยละความพึงพอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
4. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ “การบัญชีขั้น

พื้นฐาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 4. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อม

นักศึกษาใหม่ “การบัญชีขั้นพื้นฐาน 

คน 47.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.ร้อยละความพึงพอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี    รหัสโครงการ 6207000006 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน

สังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI335 จํานวนนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ (1,400 คน) 

     แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหน่ึงในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีเพ่ือออกไปประกอบวิชาชีพบัญชี ตามแผนการขยายตัว

ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเองก็มีแผนในการสนับสนุนและ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ในขณะเดียวกัน 

จํานวนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีชาวไทย กําลังเผชิญการแข่งขันในตลาดแรงงานซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน

เน่ืองมาจากข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีดังกล่าว และความต้องการผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มี

ทักษะสูง ตามปริมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคน้ี เสรี หน่ึงในนั้นคือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี วิชาชีพ

การบัญชี เป็นวิชาชีพที่มีส่วนในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันเป็น

สาขาวิชาที่มีผู้สนใจในสาขาวิชาชีพน้ีมากขึ้นเร่ือยๆจากสถิติจํานวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนในสาขานี้ที่มี

จํานวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมามีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาน้ี
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เพ่ิมขึ้นเป็นจํานวน 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาในปีก่อนๆ  นอกจากนี้ขณะเดียวกัน วิชาชีพบัญชี

ในประเทศไทย กําลังเผชิญการแข่งขันในตลาดแรงงานซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน ตามข้อตกลงเรื่องการ

เคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีดังกล่าว จึงมีแนวโน้มที่ ผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันจะหลั่งไหลเข้ามาประกอบวิชาชีพ

น้ีมากข้ึนในประเทศไทย ดังน้ัน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย และบัณฑิตที่กําลังจะจบใหม่ เห็นควรที่จะต้อง

เรียนรู้ในการปรับตัว และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถตอบรับต่อการแข่งขันทาง

วิชาชีพที่จะแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน

ท้องถิ่น    มีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ทางวิชาการในระดับสูง จึงต้องพัฒนาบัณฑิตในสาขาวิชาบัญชีให้

สามารถปรับตัวและแข่งขันในตลาดแรงงานได้ การพัฒนานักศึกษา มุ่งเน้นเพ่ิมทักษะทั้งในด้านของทักษะด้าน

ภาษา ทักษะด้านตัวเลข ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะด้านความรู้ทั้งความรู้ทางธุรกิจ และความรู้ในองค์

ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้ 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาบัญชีให้มีทักษะด้านต่างๆ ให้มี

ความสามารถที่สูงข้ึน 

2. เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรู้ในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหมแ่ละสอดคล้องกับ

สภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 จาํนวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยนํานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและ

จัดอบรม 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่31/03/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 59,600.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี คน 36 
   2. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโปรแกรม Excel ทางการบัญชี คน 36 
   3. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการพัฒนานักศึกษาเพ่ือแข่งขันตามศาสตร์ คน 36 
เชิงคุณภาพ   
   1. 1. ร้อยละความพึงพอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 44 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 56 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201217020121 1. การอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1/01/2562-31/03/2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร 1,200x12x2=28,800 

2. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 36x50=1,800 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,600 บาท 

30,600.00 0.00 30,600.00 0.00 0.00 

201217020221 2. การอบรมโปรแกรม Excel ทางการบัญชี

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1/10/2561-31/12/2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 600x15=9,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท 

9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 

201217020321 3. การพัฒนานักศึกษาเพื่อแข่งขันตามศาสตร์

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1/10/2561-31/03/2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภาคกลาง 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร  600X12=7,200 บาท 

ค่าอาหาร 40x100x2=8,000 บาท 

ค่าเอกสารอบรม 36x30=1,080 บาท 

ค่าวัสดุ 750 บาท 

ค่าจ้างเหมา 2,250 บาท 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 240x3=720 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 17,030.00 2,970.00 0.00 0.00 

รวม 59,600.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการบัญชี   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. การอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโปรแกรม

สําเร็จรูปทางบัญชี 

คน 0.00 36.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.ร้อยละความพึงพอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
2. การอบรมโปรแกรม Excel ทางการบัญช ี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโปรแกรม Excel 

ทางการบัญชี 

คน 36.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
3. การพัฒนานักศึกษาเพื่อแข่งขันตามศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม คน 36.00 6.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รหัสโครงการ 6207000007 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI319 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม), 

KPI322 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิตบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีหน้าทีใ่นการทําการสอน วิจัย ให้บรกิารวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง

ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนในสาขาวิชาจะปฏิบัติ

หน้าที่ให้เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพน้ัน จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สาขาวิชาสามารถ

ขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จงึมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนา

บุคลากรในสาขาวิชา ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของสาขาวิชาและวิชาชีพ ด้วยเหตุน้ี สาขาวิชา
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาให้ได้พัฒนาศักยภาพอย่าง

ต่อเน่ืองนํามาบูรณาการและประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. บุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และ

ตามสายการปฏิบัติงาน 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1. อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน การเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชี  

7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2561  ถึง วันที ่30/06/2561    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 15,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คน 3 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์/วิชาชีพ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211040121 1. โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   กรุงเทพมหานคร 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ ฝึกอบรม สมัมนาตามศาสตรว์ิชาการ/

วิชาชีพ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

รวม 15,000.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2

(ม.ค.6–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3

(เม.ย.62 มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา คน 0.00 0.00 3.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์/วิชาชีพ ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาการบัญชี    รหัสโครงการ 6207000011 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI319 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม) 

 

     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  

และเพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหน่ึงของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้

ดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น  เพ่ือใหม้ีหลักประกันที่ชัดเจนใน

คุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกทัง้  เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงข้ึน เพ่ือ

รองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015  มีการช้ีถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่

นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุม่อาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะ
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ประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ  

จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอน

ที่สุด   คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของ

นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

2) ด้านความรู ้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําให้คณะวิทยาการจัดการต้อง

มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาใหม้ีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  รวมถึง

สามารถทํางานได้หลากหลายและมีประสทิธิภาพ   ดังน้ันผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทํางานจึงต้องเป็นผู้ที่มี

ความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการและวุฒิภาวะเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับและเขา้สู่ตลาดแรงงานได้มาก

ที่สุด   การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักท่ีสําคญัของสาขาวิชา  การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะ

ช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้  และมคีุณภาพด้านวิชาการดังเป้าประสงค์  เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ในด้าน

ผู้เรียน  ผู้สอน  สังคม  สภาพแวดล้อม  เทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันการ

เรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์  ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม  
 

4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้บุคคลากรสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรู้ในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหม่และก้าวทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางวิชาชีพให้มีความทันสมยั 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรบัญชีบัณฑิต จํานวน 5 คน 
 

6. วิธีการดําเนินงาน อบรมหาความรู้ใหม่ๆ ตามศาสตร์เพ่ิมเติม หรือการศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2562  ถึง วันที ่30/06/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 25,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คน 5 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. 1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 100 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.

62) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

6207000011 1. 1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการ

เดินทางไปราชการ ศึกษดูงาน ฝึกอบรม 

สัมมนาตามศาสตร์วิชาการหรือวิชาชีพ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/04/2562 - 30/06/2562 

สถานที่ดําเนินการ    ประเทศไทย 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ ศึกษดูงาน ฝึกอบรม สัมมนาตาม

ศาสตร์วิชาการหรือวิชาชีพ เช่น 

ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเช่ารถ ค่าเบี้ยเลี้ยง 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

รวม 25,000.00 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการบัญชี   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. 1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเดินทางไปราชการ ศึกษดู

งาน ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการหรือวชิาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์ประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คน 0.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
  

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาการตลาด    รหัสโครงการ 6207000013 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI319 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม) 
 

    แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่สําคัญ

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  คือทําการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่

สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะ

ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพน้ัน จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ทั้งในหน้าที่ที่

รับผิดชอบและที่จะต้องสนับสนุนในหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกัน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนไปตาม

ภารกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด สาขาวิชาการตลาดจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชา

การตลาดขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาให้มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ด้านการตลาด  และทักษะใน

วิชาชีพ โดยการส่งบุคคลากรในสาขา ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเข้ารับการฝึกอบรมท่ีสถาบันหรือ

คณะจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชา 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1.บุคลากรสาขาวิชาการตลาด ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสาย

การปฏิบัติงาน  

2.บุคลากรสาขาวิชาการตลาด มีความรู้ ความเช่ียวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสาขาวิชาการตลาด 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และวิชาชีพ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562  ถึง วันที ่30/06/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 12,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนบุคลากที่เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ คน 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ 

วิชาชีพ 

ร้อยละ 85

เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส 3 ร้อยละ 100
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211060121 1. กิจกรรม “พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด”

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   กรุงเทพมหานคร หรือ จังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียง 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพัฒน

บุคลากรสายวิชาการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ 

และ/หรือ วิชาชีพเพื่อพัฒนาบุคลากรตามศาสตร์ 

รวมเป็นเงิน 12,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท 

12,500.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 

รวม 12,500.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการตลาด   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรม “พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด” ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากที่เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตรว์ิชาการ และ/หรอื วิชาชีพ คน 0.00 0.00 5.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจบุคลากรเข้ารับการพัฒนา ฝกึอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ 

วิชาชีพ 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

  

  

 

154



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว    รหัสโครงการ 6207000016 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI319 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม) 

 

     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่สําคัญ

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  คือทําการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่

สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะ

ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพน้ัน จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ทั้งในหน้าที่ที่

รับผิดชอบและที่จะต้องสนับสนุนในหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกัน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนไปตาม

ภารกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด สาขาวิชาการท่องเที่ยว จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร

สาขาวิชาการท่องเที่ยวขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาให้มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
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และทักษะในวิชาชีพ โดยการส่งบุคคลากรในสาขา ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเข้ารับการฝึกอบรมท่ี

สถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชา 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. บุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว  ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  และ

ตามสายการปฏิบัติงาน  

2. บุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว  มีความรู้ ความเช่ียวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/06/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 15,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนบุคลากที่เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ คน 6 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ 

วิชาชีพ 

ร้อยละ 85

เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสท่ี  1 ร้อยละ 33
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสท่ี  2 ร้อยละ 33
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสท่ี  3 ร้อยละ 33
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211070121 1. กิจกรรม “พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการ

ท่องเที่ยว” 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-30/06/2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพัฒนบุคลากรสาย

วิชาการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพเพื่อ

พัฒนาบุคลากรตามศาสตร์ 

รวมเป็นเงิน 15,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

รวม 15,000.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรม “พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว” ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากที่เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตรว์ิชาการ และ/

หรือ วิชาชีพ 

คน 2.00 2.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทีเ่ข้ารับการพฒันา ฝึกอบรม สมัมนาตาม

ศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์    รหัสโครงการ 6207000017 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน

สังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 

กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ

เพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีกข้ันหน่ึงของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดําเนิน

โครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพ

ของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงขึ้น ผลกระทบจากการเปิด

อาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทําใน
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ประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์มีงานทําของแรงงานไทย เกิดปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยใน

อนาคต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการ

พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้

ต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานได้ 

รวมถึงสามารถทํางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่สําคัญ

ของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการ

ดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน ผู้สอน สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมท้ังความรู้ต่างๆ  ย่อม

เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงจัดทําโครงการให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเพิ่มพูน

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอก

สถานที่ เป็นต้น อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์สูงข้ึน 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

2. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

6. วิธีการดําเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/07/2562  ถึง วันที ่30/08/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 46,460.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรม กิจกรรม 3 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นําและ

การสร้างทีมงาน ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 4 ร้อยละ 100 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201217030121 1. กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิง

ปฏิบัติการภาวะผู้นําและการ

สร้างทีมงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 

2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

ค่าวิทยากร จํานวน 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท 

ค่าใช้สอย 

1. ค่าอหารว่าง จํานวน 84 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,880 บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 84 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท เป็นเงิน 5,880 บาท 

3. ค่าจ้างทําป้าย จํานวน 1 ป้ายๆละ 300 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,460 บาท 

26,460.00 0.00 0.00 0.00 26,460.00 

201217030221 2. กิจกรรมอบรมเสริมทักษะ

ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

เพื่อเตรียมการแข่งขัน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ก.ค. 62- 30 ส.ค. 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร จํานวน 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท 

ค่าอาหารว่าง จํานวน 16 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 16 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 

ค่าวัสดุ จํานวน 4140 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,060 บาท 

14,060.00 0.00 0.00 0.00 14,060.00 

201217030321 3. กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา

เพื่อเข้าแข่งขันตามศาสตร์การ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2562 - 30 

สิงหาคม 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนํานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน

ตามศาสตร์ 

ค่าบํารุงรถ จํานวน 2 ครั้งๆละ 500 บาท 

ค่าน้ํามัน จํานวน 2 ครั้งๆละ 1,000 บาท 

ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน 2,940 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,940 บาท 

5,940.00 0.00 0.00 0.00 5,940.00 

รวม 46,460.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นําและการ

สร้างทีมงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

2. กิจกรรมอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านกฎหมาย

แรงงานเพื่อเตรียมการแข่งขัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
3. กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาเพื่อเข้าแข่งขันตามศาสตร์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศกึษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ    รหัสโครงการ 6207000020 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน

สังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

 

     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 หลักประกันคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันการศึกษามีการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตให้สูงข้ึนเพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ผลกระทบจากการเปิดอาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและ

แรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทําให้ประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์

มีงานทําของแรงงานไทย เกิดปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ

ระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 
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ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ

วิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือ

คุณลักษณะพิเศษที่สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถทํางานได้หลากหลายและมี

ประสิทธิภาพดังน้ันการเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่สําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมี

ประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการ ฉะนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการ

พัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่างๆ ในด้านผู้เรียน ผู้สอน 

สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมท้ังความรู้ต่างๆ  ย่อมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศจึง

จัดทําโครงการให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรง

และทางอ้อม เช่น กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิต

ของสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสูงข้ึน 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศได้รับความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ 

2. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/06/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 37,360.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรม คร้ัง 4 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ร้อยละ 85 
   2. ร้อยละความพึงพอใจขอนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม2 อบรมเทคโนโลยสีมัยใหม่เพื่อการตลาด

ออนไลน์ 

ร้อลละ 85 

   3. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้ากิจกรรมอบรมการคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 1 ร้อยละ 72 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3 ร้อยละ 28 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201217040121 1. ศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ(ปี 4)

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1/10/2561-31/12/2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใช้สอย

   รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 960 บาท 

2. ค่าบํารุงรถ  1,500 บาท 

3. ค่าน้ํามัน  3,000 บาท 

4. ค่าทางด่วน 300 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5760 บาท 

5,760.00 5,760.00 0.00 0.00 0.00 

201217040221 2. อบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการตลาดออนไลน์

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1/10/2561-31/12/2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1,800 บาท 

ค่าอาหารว่าง 420 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2220 บาท 

2,220.00 2,220.00 0.00 0.00 0.00 

201217040321 3. อบรมการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1/04/2562-30/06/2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร  3,600 บาท 

ค่าอาหารว่าง 1,330 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4930 บาท 

4,930.00 0.00 0.00 4,930.00 0.00 

201217040421 4. อบรมเตรียมความพร้อมศาสตร์ธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1/10/2561-31/12/2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร  3,600 บาท 

ค่าอาหารกลางวัน 850 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4450 บาท 

4,450.00 4,450.00 0.00 0.00 0.00 
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201217040521 5. กิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจเพื่อส่งเข้า

ประกวดปี 2562 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน - 30 สิงหาคม 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวิทยากรอบรม จํานวน 1 คนๆละ 6 

ชม.ๆละ 1,200 บาท 

ค่าวิทยากรอบรม จํานวน 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท 

ค่าอาหารว่าง จํานวน 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท 

ค่าเช่ารถตู้ จํานวน 1 วันๆละ 2,250 บาท  

ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน 2 คนๆละ1 วันๆละ 240 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 17,270.00 2,730.00 

รวม 37,360.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. ศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ(ปี 4) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจขอนักศึกษาในการศึกษาดูงานด้านธุรกิจ

ระหว่างประเทศ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. อบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการตลาดออนไลน์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้ากิจกรรมอบรม

เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการตลาดออนไลน์ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. อบรมการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้ากิจกรรมอบรม

การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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4. อบรมเตรียมความพร้อมศาสตร์ธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้ากิจกรรมอบรม

เตรียมความพร้อมศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. กิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจเพื่อส่งเข้า

ประกวดปี 2562 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์    รหัสโครงการ 6207000022 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI319 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม) 
 

     แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มีหน้าที่ในการทําการสอน วิจัย ให้บริการ

วิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากร

ทุกคนในสาขาวิชาจะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพน้ัน จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือให้สาขาวิชาสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจําเป็นอย่าง

ย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของสาขาและวิชาชด้วยเหตุน้ี 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในสาขาให้ได้พัฒนา

ศักยภาพอย่างต่อเน่ืองเพ่ือนํามาบูรณาการและประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยให้เกิด

ประโยชน์สุงสุด 
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4. วัตถุประสงค์ 

 บุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

และตามสายการปฏิบัติงาน 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน อาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  จํานวน 5 คน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562  ถึง วันที ่30/06/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 12,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนอาจารย์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ คน 5 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3 ร้อยละ 100 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211080121 1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการ

เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ 

และ/หรอื วิชาชีพ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ   ภาคกลาง 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม สัมมนาตาม

ศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ  เช่น ค่าลงทะเบียน/ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลีย้ง 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12500 บาท 

12,500.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 

รวม 12,500.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไป

ราชการ ฝึกอบรม สมัมนาตามศาสตรว์ิชาการ และ/หรอื วิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารยส์าขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย์ได้รบัการพัฒนาตามศาสตร ์ คน 0.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ    รหัสโครงการ 6207000023 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI319 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มีหน้าที่ในการทําการสอน วิจัย ให้บริการ

วิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากร

ทุกคนในสาขาวิชาจะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพน้ัน จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือให้สาขาวิชาสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจําเป็นอย่าง

ยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของสาขาและวิชาชีพ ด้วยเหตุ

น้ี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จึงต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในสาขาให้ได้พัฒนา

ศักยภาพอย่างต่อเน่ืองเพ่ือนํามาบูรณาการและประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยให้เกิด

ประโยชน์สุงสุด 
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4. วัตถุประสงค์ 

 บุคลากรสาขาวิชาธรกิจระหว่างประเทศ ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และ

ตามสายการปฏิบัติงาน  

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  จาํนวน 4 คน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562  ถึง วันที ่30/06/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 10,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนอาจารย์สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ คน 4 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3 ร้อยละ 100 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211090121 1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา

ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม 

สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ  เช่น ค่าที่พัก/ค่าเบี้ย

เลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าลงทะเบียน 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

รวม 10,000.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไป

ราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ 

คน 0.00 0.00 4.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาจารย์สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ที่ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ    รหัสโครงการ 6207000024 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน

สังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

    แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 

กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  

และเพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหน่ึงของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้

ดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น   เพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนใน

คุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกทั้งเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงข้ึน 

สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนา

คุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

คุณธรรม  จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําให้คณะ

วิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันใน
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ตลาดแรงงานได้  รวมถึงสามารถทํางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ    ดังน้ันผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้า

ทํางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการและวุฒิภาวะเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่

ตลาดแรงงานได้มากที่สุด   การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักท่ีสําคัญของสาขาวิชา  การเรียนการสอนที่ดี

มีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้  และมีคุณภาพด้านวิชาการดังเป้าประสงค์  เมื่อเวลาผ่านไป

ปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน  ผู้สอน  สังคม  สภาพแวดล้อม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู้ต่าง ๆ ย่อมมีการ

เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่

เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือให้

นักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง เป็นการรักษา

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์  ให้กับ

นักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม  เช่น กิจกรรมการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานที่  ซึ่งจะส่งผล

โดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 

4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้นักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การ

สัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่  และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ 

ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากย่ิงข้ึน  

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จํานวน 30 คน และนักศึกษาและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม จาํนวน 80 คน 

6. วิธีการดําเนินงาน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดประชุมนักศึกษาและผู้ปกครอง

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2562  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 35,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม คน 30 
   2. จํานวนนักศึกษาและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 80 
   3. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ คน 30 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
   2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
   3. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 29 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 57 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 14 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201217050121 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม - 30 มิถุนายน  

2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าเช่ารถตู้  1 วัน จํานวน 2 คัน   ๆ ละ 2250 บาท รวม 4500 

ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน 3 คน ๆ ละ120 บาท รวม 360 บาท 

ค่าอาหาร  จํานวน 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท รวม 1500  

ค่าอาหารว่าง จํานวน 30 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท รวม 2100 

ค่าวัสดุ  จํานวน  1540  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

201217050221 2. กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 

ชั้นปีที่ 1 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 80 คน ๆ ละ 35 บาท รวม 

2800 บาท 

ค่าจัดทําเอกสาร จํานวน 80 ชุด ๆ ละ 10 บาท รวม 800 บาท 

ค่าวัสดุ 1400  บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

201217050321 3. กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทาง

วิชาการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน - 30 มิถุนายน 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภาคกลาง และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร  จํานวน 4 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600  

รวม  7200  บาท 

ค่าเช่ารถตู้  จํานวน 2 วัน 1 คัน ๆ ละ 2250 บาท  รวม  4500 บาท  

ค่าเบี้ยเลี้ยง  จํานวน 2 คน  ๆ ละ 2 วัน ๆ  ละ 240 บาท รวม  960 บาท  

ค่าอาหาร  จํานวน 30 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท รวม 3000 บาท 

ค่าอาหารว่าง  จํานวน 30 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท รวม 4200 บาท 

ค่าวัสดุ 140 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

รวม 35,000.00  

175



12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมพบปะผู้ปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการ ชั้นปีที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
3. กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ คน 0.00 0.00 30.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทาง

วิชาการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ    

รหัสโครงการ 6207000025 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI317 ผลประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80) 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 

 งานจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เป็นงานสนับสนุนนโยบายที่มุ่งสู่การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงข้ึน ตามเกณฑ์การประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาทุกระบบ สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม

ในการดําเนินการที่การศึกษาหรือการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้ผู้สอนและผู้บริหาร 

สามารถจัดการเรียนการสอน การบริหารงานต่างๆ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอน 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ตลอดจนตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ เพ่ือให้สามารถดําเนินงาน

ตามภารกิจดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการจําเป็นที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ
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งานประกันคุณภาพ โดยมีสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานในการกํากับดูแล ให้สามารถ

ดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง

ต่อเน่ือง ตลอดทัฎ้งปี 

2. เพ่ือให้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ทั้ง สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA มีผลการ

ดําเนินงานและผลการประเมินที่สูงข้ึน 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

6. วิธีการดําเนินงาน ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 93,400.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ัง 3 
   2. จํานวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ัง 3 
   3. กิจกรรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คร้ัง 1 
   4. จํานวนครั้งที่ไดร้ับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คร้ัง 1 
   5. จํานวนครั้งที่ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร คร้ัง 1 
   6. กิจกรรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คร้ัง 24
   7. จํานวนครั้งที่ไดร้ับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คร้ัง 12
   8. จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้คณะวิทยาการจัดการ คร้ัง 6 
   9. จํานวนครั้งในการจัดเวทีและแสดงผลงานการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ัง 3 
   2. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ัง 3 
   3. ระดับความสําเร็จของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร คร้ัง 1 
   4. ระดับความสําเร็จของคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ไม่น้อยกว่า คะแนน 3 
   5. ระดับความสําเร็จของคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ไม่น้อยกว่า คะแนน 3 
   6. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้คณะวิทยาการจัดการ คร้ัง 6 
   7. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการจัดเวทีและแสดงผลงานการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ คร้ัง 1 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 7 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 12
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 46
   4. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 34
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201210030121 1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 มิถุนายน 2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 

20 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 35 บาท = 2,100 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2100 บาท 

2,100.00 700.00 700.00 700.00 0.00 

201210030221 2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าอาหารว่าง จํานวน 60 คนๆ ละ 3 

มื้อๆ ละ 35 บาท = 6,300 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6300 บาท 

6,300.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 

201210030321 3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 

20 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท = 2,800 บาท 

- ค่าอาหาร จํานวน 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 

บาท = 4,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,800 บาท 

6,800.00 0.00 0.00 6,800.00 0.00 

201210030421 4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ จํานวน 12 สาขาๆ ละ 

1,800 บาท = 21,600 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,600 บาท 

21,600.00 0.00 0.00 21,600.00 0.00 
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201210030521 5. กิจกรรมที่ 5 ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 

60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท = 4,200 บาท 

- ค่าอาหาร จํานวน 60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 

บาท = 10,200 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,200 บาท 

10,200.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 

201210030621 6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ จํานวน 1 ครั้งๆ ละ 1,400 

บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400 บาท 

1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 

201210030721 7. กิจกรรมที่ 7 ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 

60 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท = 8,400 

- ค่าอาหาร จํานวน 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 

บาท = 12,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400  บาท 

20,400.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00 

201210030821 8. กิจกรรมที่ 8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะวิทยาการจัดการ

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

ใช้สอย

   รายละเอียด : - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 

60 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 35 บาท = 12,600 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,600 บาท 

12,600.00 4,200.00 8,400.00 0.00 0.00 
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201210030921 9. กิจกรรมที่ 9 การจัดเวทีและแสดงผลงานการจัดการ

ความรู้คณะวิทยาการจัดการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 3 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ 

ละ 600 บาท = 5,400 บาท  

ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 65 คนๆ ละ 1 

มื้อๆ ละ 35 บาท = 2,275 บาท 

- ค่าจ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 6 ผืนๆ ละ 250 บาท = 

1,500 บาท 

- ค่าจ้างทําเล่มคู่มือ จํานวน 60 เล่มๆ ละ 30 บาท = 

1,800 บาท 

ค่าวัสดุ 

- ค่าวัสดุ จํานวน 1 ครั้งๆ ละ 1,025 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท 

12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 

รวม 93,400.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 0.00 

2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ฎประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 0.00 

3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมประชุมเชิง

ปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของกิจกรรมสนับสนุนงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ครั้ง 0.00 0.00 24.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของคะแนนประเมินการ

ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 

คะแนน 0.00 0.00 3.00 0.00 

5. กิจกรรมที่ 5 ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 12.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของคะแนนประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 

 

 

คะแนน 0.00 0.00 0.00 3.00 
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6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของคะแนนประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะไม่น้อยกว่า 

คะแนน 0.00 0.00 0.00 3.00 

7. กิจกรรมที่ 7 ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ได้รับการตรวจประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของคะแนนประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ ไม่น้อยกว่า 

คะแนน 0.00 0.00 0.00 3.00 

8. กิจกรรมที่ 8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะวิทยาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการดําเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้ง 2.00 4.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้ง 2.00 4.00 0.00 0.00 

9. กิจกรรมที่ 9 การจัดเวทีและแสดงผลงานการจัดการความรู้คณะ

วิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมการจัดเวทีและ

แสดงผลงานการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการจัดเวที

และแสดงผลงานการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการ    รหัสโครงการ 6207000027 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI319 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม) 

      แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 พระราชญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเป็นการ

พัฒนาไปอีกข้ันหน่ึงของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดําเนินโครงการ

จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น   เพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของ

บัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกทั้งเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น สาขาวิชาการจัดการ  

คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา

ในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 2) ด้าน

ความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ด้าน

ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  เพ่ือนํามาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ จํานวน 5 คน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562  ถึง วันที ่30/06/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 42,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 5 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 100 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211100121 1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

จํานวน 17000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17000 บาท 

17,000.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 

201211100221 2. กิจกรรมอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพ

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1  เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ   ภาคกลาง 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

อบรม สัมมนา  ด้านวิชาการ/วิชาชีพ  จํานวน  5 

คน ๆ ละ 5000 บาท รวม 25000  บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

รวม 42,000.00  

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 5.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
2. กิจกรรมอบรมด้านวชิาการ/วิชาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 5.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการพัฒนาตามศาสตร์ ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการริเร่ิมส่งเสริมสนับสนุนและต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ    รหัสโครงการ 6207000028 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน

สังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ  พัฒนา

หลักสูตรข้ึนในปี พ.ศ. 2557 และได้รับการรับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ใน พ.ศ. 2558 จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา มีนักศึกษาชั้นปี 1-4 ตามเป้าหมาย

จํานวนการรับนักศึกษาที่กําหนดไว้ในมคอ.2 ของหลักสูตร เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกข้ึนหน่ึงของการประกันคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น ตาม

โครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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เพ่ือเป็นหลักประกันในด้านคุณภาพของบัณฑิตระดับอุมศึกษา ทั้งในด้านการศึกษาและการผลิตบัณฑิตสู่การ

เป็นผู้ประกอบการธุรกิจของท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นรูปธรรม โดยสาขาวิชาการเป็น

ผู้ประกอบการจึงตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ซึ่งเป็นกําลังหลักในการพัฒนานักศึกษา

ให้เป็นบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2)ด้านความรู้ 3) ด้าน

ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ

วิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเหตุน้ีสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการจึงวางแผน 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการทางการศึกษาจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนแก่

นักศึกษา 

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอกให้เกิดขึ้นแก่อาจารย์ประจําหลักสูตร

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนักศึกษา  

3. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงกระบวนการดําเนินงานสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนอันนําไปสู่

การเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาภายหลังจบการศึกษา 

4. เพ่ือให้นักศึกษาได้ลงมือจัดทําธุรกิจจริงในร้ัวมหาวิทยาลัยก่อนจบการศึกษาทางศาสตร์การเป็น

ผู้ประกอบการ 

5. เพ่ือส่งเสริมการสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นธุรกิจระหว่างเรียนแก่นักศึกษา 

5. กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ   

6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 49,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค้นหาผู้ประกอบการรุน่ใหม่ คน 15
   2. จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมก้าวแรกสู่การเป็นผู้ประกอบการ คน 20
   3. จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาธุรกิจ SMEs คน 20
   4. จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/บําเพ็ญประโยชน์ คน 30
   5. จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสาํหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ คน 30
   6. จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมอบรมการเขียนแผนธุรกิจเพือ่เข้าประกวดแผนธุรกิจ 2019 คน 30
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้ารว่มกิจกรรม ร้อยละ 85
   2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีทักษะความรู้ตามศาสตร ์ ร้อยละ 85
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายกิจกรรมไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 23
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายกิจกรรมไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 7 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายกิจกรรมไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 41
   4. ร้อยละการเบิกจ่ายกิจกรรมไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 29
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201217060121 1. กิจกรรมค้นหาผู้ประกอบการรุ่น

ใหม่ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 

2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกล้เคียง 

ใช้สอย

   รายละเอียด : 1. ค่าพหนะ 5 ครั้ง ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 

2,500 บาท 

2. ค่าจัดทําเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 5 ครั้ง ๆ ละ 40 

ชุด ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 ครั้ง ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 

2,400 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,900 บาท 

8,900.00 5,340.00 3,560.00 0.00 0.00 

201217060221 2. กิจกรรมอบรมทักษะก้าวแรกสู่

การเป็นผู้ประกอบการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 

2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : 1. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 20 คน ๆ ละ 50 

บาท เป็นเงิน 1,000  บาท 

2. ค่าวัสดุ 1 ครั้ง จํานวน 1,600 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,600 บาท 

2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 

201217060321 3. กิจกรรมศึกษาดูงานธุรกิจ SMEs 

ของนักศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 

2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภาคกลาง 

 

 

ใช้สอย

   รายละเอียด : 1. ค่าพาหนะ 1 วัน ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 

4,000 บาท 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน ๆละ 240  บาท  เป็นเงิน 1,440 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,440 บาท 

5,440.00 0.00 0.00 5,440.00 0.00 
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201217060421 4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 ครั้ง ๆละ 3 

ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 30 คน ๆ 50 บาท เป็นเงิน 

1,500 บาท  

3. ค่าจัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 30 ชุด ๆ ละ 

20 บาท เป็นเงิน 600 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,700 บาท 

5,700.00 0.00 5,700.00 0.00 0.00 

201217060521 5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม/บําเพ็ญประโยชน์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 

2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : 1. ค่าพาหนะ 1 ครั้งๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 

2,500 บาท 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 ครั้ง ๆ ละ 6 คน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 

1,440 บาท 

3. ค่าวัสดุ 1 ครั้ง จํานวน 2,420 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,360 บาท 

6,360.00 0.00 0.00 0.00 6,360.00 

201217060621 6. การอบรมการเขียนแผนธุรกิจเพื่อ

เข้าประกวดแผนธุรกิจ 2019 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 

2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภาคกลาง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท  

2.ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 

เป็นเงิน 2,100 บาท 

3.ค่าอาหารว่าง จํานวน 30 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 

เป็นเงิน 2,100 บาท 

4. ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 240 บาท เป็น

เงิน 960 บาท 

5.ค่าเช่ารถตู้ จํานวน 2 วัน ๆ ละ 1 คัน ๆ ละ 2,250 บาท เป็น

เงิน 4,500 บาท 

6.ค่าวัสดุ 3,140 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 14,540.00 5,460.00 

รวม 49,000.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมค้นหาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 15.00 15.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมอบรมทักษะก้าวแรกสู่การเป็น

ผู้ประกอบการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 0.00 20.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
3. กิจกรรมศึกษาดูงานธุรกิจ SMEs ของนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 20.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับ

ผู้ประกอบการยุคใหม่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม/บําเพ็ญ

ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
6. การอบรมการเขียนแผนธุรกิจเพื่อเข้าประกวด

แผนธุรกิจ 2019 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ    รหัส

โครงการ 6207000030 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร ์

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI316 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง (ร้อยละ 30) 

 

     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 งานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นงานสนับสนุนนโยบายที่มุ่งสู่การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ ของคณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมในการ

ดําเนินการที่สอดคล้องกับพันธกิจ และนโยบาย ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้อง

กับภารกิจ  การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้
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อาจารย์ สามารถจัดการเรียนการสอน และบริหารงานต่าง ๆ บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ในแผนการจัดการ

เรียนการสอน และบริหารหลักสูตร ประจําปี คณะควรมีการเพ่ิมระบบการติดตามและกํากับติดตามให้มีการ

พัฒนาผลงานทาง ตําแหน่งทางวิชาการเป็นตามที่กําหนด เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการท้ังงานวิจัย การ

เผยแพร่ผลงานรวมทั้งการพัฒนาวารสารในระดับคณะให้มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้การดําเนินงานตามภารกิจ

ดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ จึงจําเป็นที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการ

จัดการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริหารหลักสูตร ให้สามารถดําเนินการได้อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี  

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF ครบรอบ 5 ปี จํานวน 2 

หลักสูตร  

3. เพ่ือพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการ และพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เพ่ิมขึ้น  

4. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการเขียนและเข้ารว่มการประกวดแผนธุรกิจในงานการจัดการประชุมวิชาการ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษา คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดอบรม/กิจกรรม ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทางวิชาการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 177,130.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนคร้ังที่จัดกิจกรรม กิจกรรม 9 
   2. จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง หลักสูตร 2 
   3. จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 20 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ร้อยละ 85 
   2. ความพึงพอใจของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
   3. ร้อยละความพึงพอใจของผลประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 85 
   4. วารสารวิทยาการจัดการมีคุณภาพตามเกณฑ์ TCI ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส1 ร้อยละ 33 
   2. ร้ายละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส2 ร้อยละ 24 
   3. ร้อยละการเบิกจ่าบงบประมาณไตรมาส3 ร้อยละ 27 
   4. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส4 ร้อยละ 15 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207080121 1. งานประชุมวิชาการระดับชาติ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ จํานวน 1 

ครั้ง เป็นเงิน 20,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

201207080221 2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน 12 คน ๆ ละ 1,800 บาท  

เป็นเงิน 21,600 บาท 

ค่าใช้สอย 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 120 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 

35 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,800 บาท 

25,800.00 0.00 0.00 25,800.00 0.00 

201207080321 3. การประกวดแผนธุรกิจ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ๆ ละ 2,400บาท เป็น

เงิน 7,200 บาท 

ค่าใช้สอย 

1. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 

เป็นเงิน  2,500 บาท 

2.เงินรางวัลการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ 1 ครั้ง จํานวน 10,000 

บาท เป็นเงิน  10,000  บาท 

3. ค่าจ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 1 ครั้ง 300 บาท เป็นเงิน 300 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
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201207080421 4. การแข่งขันทางวิชาการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   จังหวัดลพบุรี 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

ค่าเช่ารถ จํานวน 3 คัน ๆละ 2,250 บาท เป็นเงิน 6,750 บาท 

ค่าเช่าชุด จํานวน 3,600 บาท 

ค่าวัสดุ 

1. ค่าวัดสุ จํานวน 1650 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท 

12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 

201207080521 5. พัฒนาวารวิทยาการจัดการปริทัศน์

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม  2561 - 30 มิถุนายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 

12 คน ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท 

2. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทคัดย่อ จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 

6 เรื่อง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 

3. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารูปแบบ จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 

1000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 

ค่าใช้สอย 

ค่าจัดทําเล่มวารสาร จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 30 เล่ม ๆ ละ 200 บาท 

เป็นเงิน 12,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32000 บาท 

32,000.00 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 

201207080621 6. พัฒนาผลทางวิชาการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ๆ จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 

2000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 

ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน ๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 300 บาท 

เป็นเงิน 900 บาท 

ค่าใช้สอย 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ  20 คน ๆ ละ 1 

มื้อ ๆ ละ 35 บาท  เป็นเงิน 2,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,700 

21,700.00 1,600.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 

195



201207080721 7. ปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 12 คน 

ๆ ละ 3,600 บาท เป็นเงิน 43,200 บาท 

ค่าใช้สอย 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 18 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 

บาท เป็นเงิน 630 บาท 

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 18 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็น

เงิน 1,800 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,630 บาท 

45,630.00 21,600.00 24,030.00 0.00 0.00 

รวม 177,130.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผลประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
3. การประกวดแผนธุรกิจ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินกิจกรรม ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
4. การแข่งขันทางวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่แข่งขันทางวิชาการ ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนรางวัลไม่น้อยกว่า

 

รางวัล 0.00 1.00 0.00 0.00 
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5. พัฒนาวารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนฉบับของวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์ ฉบับ 1.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วารสารวิทยาการจัดการมีคุณภาพตามเกณฑ์ TCI ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 
6. พัฒนาผลทางวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาผลงานทางวิชาการ คน 20.00 20.00 20.00 20.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 
7. ปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการ

จัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนหลักสูตรที่ฎได้รับการปรับปรุง หลักสูตร 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรปรับปรุงผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ร้อยละ 100.00 100.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ    รหัสโครงการ 6207000034 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI319 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่สําคัญ

ตามมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  คือทําการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่

สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะ

ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพน้ัน จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ทั้งในหน้าที่ที่

รับผิดชอบและที่จะต้องสนับสนุนในหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกัน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนไปตาม

ภารกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ให้มีความรู้อย่างเช่ียวชาญในศาสตร์ของแต่ละบุคคล 
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4. วัตถุประสงค์ 

     1. บุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ  ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการและ/หรือวิชาชีพ  

แลตามสายการปฏิบัติงาน   

     2.บุคลากรสายวิชาการ  มีความรู้ ความเช่ียวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 

6. วิธีการดําเนินงาน เดินทางไปราชการเพ่ือฝึกอบรม สมัมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 17,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนอาจารย์คณะวิทยาการจัดการที่ได้รับการพัฒนา คน 6 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์/วิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่างไตรมาส 1 ร้อยละ 28 
   2. ร้อยละการเบิกจ่างไตรมาส 2 ร้อยละ 14 
   3. ร้อยละการเบิกจ่างไตรมาส 3 ร้อยละ 43 
   4. ร้อยละการเบิกจ่างไตรมาส 4 ร้อยละ 14 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211110121 1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเดินทางไป

ราชการฝึกอบรม/สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ/

วิชาชีพ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ   ภาคกลาง 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม/

สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ = 17,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,500 บาท 

 

17,500.00 5,000.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 

รวม 17,500.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. พัฒนาบุคลากรสายวชิาการในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม/

สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยค์ณะวิทยาการจัดการได้รับการพฒันา คน 2.00 1.00 3.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการพัฒนาตามศาสตร์ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ    รหัสโครงการ 

6207000035 
 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI319 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม) 
 

     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักในความสําคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร และเพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มีคุณสมบัติ ความรู้ 

ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะ ให็เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ

คณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และด้วยเหตุที่คณะวิทยาการจัดการ ต้องปฏิบัติงานตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด เพ่ือบรรจุระดับความสําเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนา

บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการพิจารณาจากการที่บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ โดยการไปอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพสายสนับสนุนวิชาการ 
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4. วัตถุประสงค์ 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์/หรือวิชาชีพตาม

สายการปฏิบัติงาน 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 12 คน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน อบรม สมัมนาตามศาสตร์ ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 25,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทีไ่ด้รับการพัฒนา คน 12 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาตามศาสตร์/วิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาส 1 ร้อยละ 19 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาส 2 ร้อยละ 19 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาส 3 ร้อยละ 39 
   4. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาส 4 ร้อยละ 21 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211120121 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ฝึกอบรมและสัมมนาตามศาสตร์วิชาการ/

วิชาชีพ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ ฝึกอบรมและสมัมนาตามศาสตร์วิชาการ/

วิชาชีพ  

9 x 2,500 = 22,500 , 

3 x 1,000 = 3,000 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,500 บาท 

25,500.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,500.00 

รวม 25,500.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาสที่ 1

(ต.ค.61-ธ.ค.61) 
ไตรมาสที่ 2

(ม.ค.62-ม.ีค.62) 
ไตรมาสที่ 3

(เม.ย.62-ม.ิย.62) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและสัมมนาตาม

ศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามศาสตร ์ คน 2.00 2.00 4.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพฒันาตามศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ

2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการ

จัดการ    รหัสโครงการ 6207000036 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ช่ือโครงการ  62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร ์

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค

ปกติ  จํานวน 11  สาขาวิชา และในแต่ละหลักสูตรมีรายวิชาฝึกปฏิบัติซึ่งจําเป็นต้องใช้วัสดุในแต่ละรายวิชาฝึก

ปฏิบัติ เพ่ือให้การเตรียมสัมฤทธ์ิผลอย่างเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ จํานวนทั้งสิ้น 65 รายวิชา นอกจากน้ัน

แต่ละสาขาวิชายังมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ต้องลงเรียนใน

รายวิชาดังกล่าว ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้และความสามารถ เพ่ือนําไปใช้ประกอบอาชีพของตนในอนาคต การที่จะพัฒนาศักยภาพและทักษะของ
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นักศึกษานั้นจําเป็นต้องเชิญผู้เชียวชาญและชํานาญการในสาขาวิชาชีพน้ัน ๆ มาให้ความรู้โดยการฝึกอบรม

นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ ดังน้ันการที่จะดําเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีการเรียน

การสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพ่ือจะได้นําไป

พัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองด้วยหลักการและ

เหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ จึงต้องจัดวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

เอกสารในการจัดอบรมให้แก่นักศึกษา รวมทั้งการออกนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ประกอบการต่าง ๆ ทั้งในและนอกจังหวัด ซึ่งต้องใช้พาหนะและนํ้ามันเช้ือเพลิงจากมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การ

ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

4. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

5. กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ช้ันปีที่ 1 - ช้ันปีที่ 4  จํานวน 948 คน 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในคณะวิทยาการจัดการ

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 255,350.00 บาท แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวช้ีวัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ 

1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คน 245 
2. จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝกึประสบการณ์วิชาชีพ คร้ัง 1 
3. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุฝึกสําหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ รายวิชา 65 

เชิงคุณภาพ  

1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย ร้อยละ 85 
เชิงเวลา 

1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาส 1 ร้อยละ 22 
2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาส 2 ร้อยละ 44 
3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาส 4 ร้อยละ 34 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207090121 1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ภาคเรียนที่ 2/2561 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าจัดทําคู่มือฝึกงาน  270 x 100 = 

27,000  

- ค่าจัดทําคู่มือกรณีศึกษา 270 x 30 = 8,1000  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 200 คนๆละ 1 มื้อๆ

ละ 30 บาท = 6000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,100 บาท 

41,100.00 41,100.00 0.00 0.00 0.00 

201207090221 2. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้ารับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง 45 x 1 x 240 = 10,800   

- ค่าบํารุงรถ 15 x 1 x 500 = 7,500  

- ค่าน้ํามัน 15 x 700 = 10,500  

- ค่าทางด่วน = 2,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,800 บาท  

30,800.00 0.00 0.00 30,800.00 0.00 

201207090321 3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ   คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน

   รายละเอียด : - ค่าตอบแทนวิทยากร 4 x 6 x 600 = 

14,400 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,400 บาท  

14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 

201207090421 4. จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2561,1/2562

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ

   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาภาคเรียนที่ 

2/2561,1/2562  นักศึกษาภาคปกติจํานวน  1,610 x 

105 = 169,050  บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 169,050  บาท 

169,050.00 0.00 80,850.00 0.00 88,200.00 

รวม 255,350.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2

(ม.ค.6–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3

(เม.ย.62 มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4

(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2561 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้า

ร่วมกิจกรรม 

คน 220.00 0.00 0.00 0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับการ

ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

2. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการนิเทศ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คน 0.00 0.00 245.00 0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00

3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้ารับการ

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 

คน 245.00 0.00 0.00 0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่

เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

4. จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2561,1/2562 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวัสดุฝึกสําหรับรายวิชา

ฝึกปฏิบัติ 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการมีวัสดุฝึกรายวิชาใช้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 85.00

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ ป้ันนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง    รหัสโครงการ 6207000041 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน

สังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการส่งเสริมความรู้และการให้บริการในลักษณะต่างๆ แก่สังคม ชุมชน ท้องถ่ินถือเป็นบทบาท

หน้าที่โดยตรงของสถานศึกษา  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัย

เพ่ือท้องถ่ิน  หน้าที่หลักประการหนึ่ง คือ การให้ความรู้และบริการทางวิชาการแก่ท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาความรู้

ความสามารถ  และสร้างความเจริญเติบโตให้กับท้องถิ่นของตนเอง  โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ประชาชนในชุมชน

ส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของ

ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิตอยู่แล้วให้มีมูลค่าสูงขึ้น จึงเป็นสิ่งจําเป็น  ที่จะต้องเร่งสร้างให้เกิดข้ึน โดยการอาศัยวัสดุ

ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลักตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่อง ของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป็นไปตามนโยบายการบริหารประเทศ 
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4. วัตถุประสงค์ 

 การส่งเสริมสรา้งความเข้มแข็งความรู้ความสามารถทางวิชาการของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส์ คณะวิทยาการจัดการ โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการอบรม 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์

7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2562  ถึง วันที ่01/03/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 12,700.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนคร้ังในการจัดโครงการปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 

ครั้ง 1 

เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62 –มี.ค.62) ร้อยละ 100 
 

209



11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201217070121 1. โครงการปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์

ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562  ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 3600 บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 3600 บาท 

1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 

ค่าใช้สอย 6,400 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,400 บาท 

40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท  

- ค่าอาหารกลางวัน 2,800 บาท 

40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 70 บาท 

- ค่าจ้างทําเอกสารประกอบการอบรม 1,200 บาท 

1 ครั้งๆ ละ 40 เล่มๆ ละ 30 บาท 

- ค่าวัสดุในการจัดอบรม 2,700 บาท 

1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 2,700 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,700 บาท 

12,700.00 0.00 12,700.00 0.00 0.00 

รวม 12,700.00

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. โครงการปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์

ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดโครงการปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การ

พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ

2. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์   รหัสโครงการ

6207000042 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI321 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ/กิจกรรม) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 

กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ

เพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีกข้ันหน่ึงของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดําเนิน

โครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพ

ของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกทั้งเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพ่ือรองรับตลาด

อาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ. 2015 มีการช้ีถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและ
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แรงงานจากประเทศ ในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศ

เวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ  จะเกิด

ปัญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุด 

คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา

ในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

4. วัตถุประสงค์ 

การส่งเสริมสรา้งความเข้มแข็งความรู้ความสามารถทางวิชาการของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส์ คณะวิทยาการจัดการ โดยผ่านกิจกรรมการอบรม 

5. กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562  ถึง วันที ่30/06/2562

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 22,950.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10. ตัวช้ีวัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ 

1. จํานวนคร้ังในการอบรมเก่ียวกับโลจิสติกส์ ครั้ง 1 
เชิงคุณภาพ  

1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา 

1. ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62 –มิ.ย.62) ร้อยละ 100 

213



11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211130121 1. อบรมเกี่ยวกับโลจิสติกส์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน 2562  ถึง วันที่ 30 มินายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ    ภาคกลาง 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม

สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 22,950 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,950 บาท 

22,950.00 0.00 0.00 22,950.00 0.00 

รวม 22,950.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. อบรมเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการอบรมเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ

2. ช่ือโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ    รหัสโครงการ 6207000043

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ช่ือโครงการ  62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร ์

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI317 ผลประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล

ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมการรับ

นักศึกษาใหม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเห็นสมควรให้มีการดําเนินการประชาสัมพันธ์เร่ืองการศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาในเชิงรุก ซึ่งเป็นรูปแบบหน่ึงที่จะทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายต่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

และอาชีวศึกษา และอาจทําให้จํานวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 เพ่ิมข้ึนต่อไปคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการโครงการก้าวแรกสู่อุดมศึกษากับคณะ

วิทยาการจัดการขึ้น โดยออกประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาต่างๆ ทั้ง
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ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดอ่างทอง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี 

และจังหวัดสิงห์บุรี เกิดความสนใจต่อมหาวิทยาลัย ทําให้คณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงได้

จัดโโครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชา คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

2.เพ่ือให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารของคณะวิทยาการจัดการ 

3.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนต่างๆ 

5. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง 

6. วิธีการดําเนินงาน แนะแนวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะ

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 70,980.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10. ตัวช้ีวัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ 

1. จํานวนคร้ังในการออกประชาสัมพันธ์ ครั้ง 11 
2. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ครั้ง 1 

เชิงคุณภาพ  

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา 

1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 38 
2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 11 
3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 51 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207100121 1. กิจกรรมก้าวแรกสู่อุดมศึกษากับคณะ

วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง 

ใช้สอย

   รายละเอียด : - ค่าจ้างทําสมุดโน๊ต = 20,000  บาท 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน 3 คน ๆ ละ 11 วัน ๆ ละ 120 บาท = 3,960 

บาท 

- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 1 คัน ๆ ละ 11 ครั้ง ๆ ละ 500 บาท = 5,500 บาท 

- ค่าบํารุงรักษารถ  จํานวน 1 คัน ๆ ละ 11 ครั้ง ๆ ละ 500 บาท = 

5,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,960 บาท 

34,960.00 26,800.00 0.00 8,160.00 0.00 

201207100221 2. เปิกบ้านวิชาการ Open House ครั้งที่ 

9 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 

2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

- ค่าจ้างตกแต่งสถานที่  จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท 

- ค่าจ้างทําป้ายชื่องาน จํานวน 1 ป้าย ๆ ละ 1,000 บาท 

- ค่าเช่าเครื่องเสียง   จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 2,000 บาท 

- ค่าเช่ารถ จํานวน 5 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ ๆ 2,000 บาท = 10,000 

บาท 

- ค่าเงินรางวัลในการแข่งขัน จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 5,100 บาท  

- ค่าจ้างทําถ้วยรางวัล จํานวน 2 ถ้วย ๆ ละ 500 บาท = 1,000 บาท   

ค่าวัสดุ 

ค่าวัสดุ  จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 14,420 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,020 บาท 

36,020.00 0.00 0.00 0.00 36,020.00 

รวม 70,980.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมก้าวแรกสู่อุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการออกประชาสัมพันธ์ ครั้ง 5.00 0.00 6.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ

ประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาการจัดการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

2. เปิกบ้านวิชาการ Open House ครั้งที่ 9 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ

2. ช่ือโครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์    รหัส

โครงการ 6207000044 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI321 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ/กิจกรรม) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล

การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพ่ือเป็น

การพัฒนาไปอีกขั้นหน่ึงของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดําเนินโครงการ

จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของ

บัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกทั้งเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาด

อาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ. 2015 มีการช้ีถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและ

แรงงานจากประเทศ ในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศ

เวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับจะเกิด

ปัญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุด 

คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา

ในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
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4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อันจะส่งผลโดยตรงให้

คุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนให้เกิด

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่31/12/2561    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรมอบรมคลินิกวิจัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ครั้ง 1 
   2. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์พบผู้ปกครอง ครั้ง 1 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61 –ธ.ค.61) ร้อยละ 100 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211140121 1. กิจกรรมอบรมคลินิกวิจัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : วัสดุ 

-ค่าวัสดุ 

1 ครั้ง 1,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท 

1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 

201211140221 2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์พบผู้ปกครอง

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : วัสดุ 

-ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 1,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท 

1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 2,000.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ

13. ตัวชี้วัดความสาํเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมอบรมคลินิกวิจัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมอบรมคลินิกวิจัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสพ์บผู้ปกครอง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสพ์บผู้ปกครอง ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ

2. ช่ือโครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์   รหัสโครงการ 6207000045

    ความสอดคล้องของโครงการ 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ช่ือโครงการ  62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน

สังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 

กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ

เพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีกข้ันหน่ึงของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดําเนิน

โครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพ

ของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกทั้งเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพ่ือรองรับตลาด

อาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ. 2015 มีการช้ีถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและ
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แรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศ

เวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ  จะเกิด

ปัญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุด 

คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา

ในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

4. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยผ่านการจัดกิจกกรรมศึกษาดูงาน ส่งผลให้นักศึกษาได้

พัฒนาศักยภาพตนเองมากย่ิงข้ึน 

5. กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ช้ันปีที่ 2 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2562  ถึง วันที ่31/03/2562

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 16,130.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10. ตัวช้ีวัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ 

1. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 ครั้ง 1
เชิงคุณภาพ  

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
เชิงเวลา 

1. ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62 –มี.ค.62) ร้อยละ 100
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

6207000045 1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562  ถึง วันที่ 31 

มีนาคม 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใช้สอย   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 16,130 บาท

- ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสาร 13,400 บาท 

1 คันๆละ 1 วันๆละ 13,400 บาท  

- ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสาร 2,250 บาท 

1 คันๆละ 1 วันๆละ 2,250 บาท 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 480 บาท 

2 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,130 บาท 

16,130.00 0.00 16,130.00 0.00 0.00 

รวม 16,130.00

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

224



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ

2. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร    รหัส

โครงการ 6207000047 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI321 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ/กิจกรรม) 

แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล

อาจารย์เป็นปัจจัยที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต ซึ่งต้องมีการพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี

คุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และ

มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ จึงต้องมีการกําหนดนโยบาย แผน

ระยะยาว กิจกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาอาจารย์ เป็นการดําเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี

คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและ   เชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีความเช่ียวชาญทาง

สาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ 

การส่งเสริมสรา้งความเข้มแข็งความรู้ความสามารถทางวิชาการของหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการอบรม  

5. กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  

6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการ

ธนาคาร 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/06/2562

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 15,000.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10. ตัวช้ีวัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ 

1. จํานวนคร้ังในการอบรมเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ ครั้ง 2 
เชิงคุณภาพ  

1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา 

1. ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) ร้อยละ 17 
2. ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 62 – มิ.ย. 62) ร้อยละ 83 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211150121 1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการเดินทางไป

ราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 

อบรมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ไตรมาส 1 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ   ภาคกลาง 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์

วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อบรมเกี่ยวกับ

เศรษฐศาสตร์ ไตรมาส 1 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท 

2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 

201211150221 2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการเดินทางไป

ราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 

อบรมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ไตรมาส 3 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน 2562  ถึง วันที่ 30 มินายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ   ภาคกลาง 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์

วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อบรมเกี่ยวกับ

เศรษฐศาสตร์ ไตรมาส 3 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท 

12,500.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 

รวม 15,000.00

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม

สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อบรมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ไตรมาส 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการอบรม

เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ

การอบรม 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม

สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อบรมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ไตรมาส 3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการอบรม

เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ

การอบรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ

2. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร    รหัสโครงการ

6207000048 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ช่ือโครงการ  62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน

สังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล

หลักประกันคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันการศึกษามีการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตให้สูงข้ึนเพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ผลกระทบจากการเปิดอาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและ

แรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทําให้ประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์

มีงานทําของแรงงานไทย เกิดปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
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เศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 

ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ

วิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือ

คุณลักษณะพิเศษที่สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถทํางานได้หลากหลายและมี

ประสิทธิภาพดังน้ันการเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่สําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมี

ประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการ ฉะนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการ

พัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่างๆ ในด้านผู้เรียน ผู้สอน 

สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่างๆ  ย่อมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึง

จัดทําโครงการให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรง

และทางอ้อม เช่น กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เป็นต้น อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิต

ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สูงข้ึน 

4. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

ได้รับความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ 

2. เพ่ือเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และการมจีิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขา

เศรษฐศาสตรก์ารเงินการธนาคาร 

5. กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  

6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการ

ธนาคาร 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2562  ถึง วันที ่31/03/2562

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 14,100.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10. ตัวช้ีวัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ 

1. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้ง 1 
2. จํานวนคร้ังในการจัดอบรมทางเศรษฐศาสตร์ ครั้ง 1 

เชิงคุณภาพ  

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
เชิงเวลา 

1. ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62 –มี.ค.62) ร้อยละ 100
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201217090121 1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการ

ธนาคาร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562  ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 8,940 บาท 

-ค่าบํารุงรักษารถ 1,500 บาท 

1 คันๆละ 1 วันๆละ 1,500 

-ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 6,000 บาท 

1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 6,000 บาท  

-ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,440 บาท 

6 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,940 บาท 

8,940.00 0.00 8,940.00 0.00 0.00 

201217090221 2. อบรมทางเศรษฐศาสตร์จํานวน 2 ครั้ง

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562  ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภาคกลาง 

ตอบแทน,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

-ค่าตอบแทนวิทยากร 4,800 

4 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 

-ค่าวัสดุ 360 บาท 

ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 360 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,160 บาท 

5,160.00 0.00 5,160.00 0.00 0.00 

รวม 14,100.00

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
2. อบรมทางเศรษฐศาสตร์จํานวน 2 ครั้ง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดอบรมทางเศรษฐศาสตร์ ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ

2. ช่ือโครงการ พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ    รหัสโครงการ 6207000049

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ช่ือโครงการ  62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน

สังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล

หลักประกันคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันการศึกษามีการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตให้สูงข้ึนเพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ผลกระทบจากการเปิดอาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและ

แรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทําให้ประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์

มีงานทําของแรงงานไทย เกิดปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 
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ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ

วิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือ

คุณลักษณะพิเศษที่สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถทํางานได้หลากหลายและมี

ประสิทธิภาพดังน้ันการเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่สําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมี

ประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการ ฉะนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการ

พัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่างๆ ในด้านผู้เรียน ผู้สอน 

สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่างๆ  ย่อมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึง

จัดทําโครงการให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรง

และทางอ้อม เช่น กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิต

ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สูงข้ึน 

4. วัตถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

ได้รับความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ 

2. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 

5. กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ

สาขาวิชา 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10. ตัวช้ีวัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ 

1. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพนักศึกษาเพ่ือการแข่งขัน ครั้ง 1 
2. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้ง 1 
3. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมในนักศึกษาไปแข่งขัน ครั้ง 1 

เชิงคุณภาพ  

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา 

1. ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61 –ธ.ค.61) ร้อยละ 78 
2. ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ก.ค.62 –ก.ย.62) ร้อยละ 22 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201217100121 1. บ่มเพาะศักยภาพนักศึกษาเพื่อการแข่งขัน

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภาคกลาง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ตอบแทน 12,000 บาท 

-ค่าตอบแทนวิทยากร 12,000 บาท 

5 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 600 บาท 

ค่าใช้สอย 800 บาท 

-ค่าจ้างจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 800 บาท 

1 ครั้งๆละ 40 คน เล่มๆละ 20 บาท 

ค่าวัสดุ 1,000 บาท 

-- ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 1,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,800 บาท 

13,800.00 13,800.00 0.00 0.00 0.00 

201217100221 2. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านเศรษฐศาสตร์

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ใช้สอย 1,780 บาท 

-ค่าบํารุงรักษารถ 500 บาท 

1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 

-ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (รถตู้) 800 บาท 

1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 800 บาท 

-ค่าเบี้ยเลี้ยง 480 บาท 

2 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,780 บาท  

 

 

 

 

 

1,780.00 1,780.00 0.00 0.00 0.00 
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201217100321 3. ปรับพื้นฐานเพื่อส่งเสริมในนักศึกษาไป

แข่งขัน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2562  ถึง วันที่ 30 กันยายน 

2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภาคกลาง 

ตอบแทน,วัสดุ

   รายละเอียด : ตอบแทน 3,600 บาท 

-ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท 

2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

-ค่าวัสดุ 820 บาท 

ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆ 820 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,420 บาท 

4,420.00 0.00 0.00 0.00 4,420.00 

รวม 20,000.00

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. บ่มเพาะศักยภาพนักศึกษาเพื่อการแข่งขัน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพนักศึกษาเพื่อการแข่งขัน ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านเศรษฐศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. ปรับพื้นฐานเพื่อส่งเสริมในนักศึกษาไป

แข่งขัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานเพื่อส่งเสริมในนักศึกษาไป

แข่งขัน 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาทักษะความรู้อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม    รหัส

โครงการ 6207000050 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI319 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม) 

 

     แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม   คณะวิทยาการจัดการ  พัฒนา

หลักสูตรขึ้นในปี พ.ศ. 2561 และได้มีการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา เพ่ือเป็น

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีกข้ึนหน่ึงของการประกันคุณภาพ ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้กําหนดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น ตามโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเป็นหลักประกันในด้านคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ทั้งใน
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ด้านการศึกษาและการผลิตบัณ ฑิตสู่ การเป็นผู้ประกอบการใน ธุรกิจโรงแรมของท้องถิ่น จังห วัด

พระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นรูปธรรม โดยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมจึงตระหนักถึงความสําคัญในการ

พัฒนาคุณภาพอาจารย์ซึ่งเป็นกําลังหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 

ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้วยเหตุน้ีสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมจําเป็นต้องสร้างความพร้อมในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา 

โดยเริ่มต้นจากให้อาจารย์ประจําหลักสูตรในด้านการพัฒนาทักษะความรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 

ครั้งในศาสตร์ของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม เพ่ือให้ได้รับความรู้สมัยใหม่และทันสมัยนํามาสู่การปฏิบัติ

หน้าที่ของอาจารย์อย่างสมบูรณ์แบบทางด้านวิชาการ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ในรูปแบบการสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้ว 

4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมได้รบัการพัฒนาทักษะความรู้ ทัง้

ทฤษฎีและปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในศาสตร์ของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม   

2. เพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมได้รบัความรู้สมัยใหม่และทันสมยั

นํามาสู่การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์อย่างสมบูรณ์แบบทางด้านวิชาการ  

3. เพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมสามารถจัดการเรียนการสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในรูปแบบการสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้ว     

5. กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 

6. วิธีการดําเนินงาน อบรมกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีจัดอบรมใหค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ 

เก่ียวข้องกับศาสตร์ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2562  ถึง วันที ่30/06/2562

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 12,500.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10. ตัวช้ีวัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ 

1. จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ คน 5 
เชิงคุณภาพ  

1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส ร้อยละ 100 
เชิงเวลา 

1. ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ ร้อยละ 85 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211160121 1. พัฒนาทักษะความรู้อาจารย์ประจํา

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   กรุงเทพมหานคร 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม 

สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ  เป็นเงิน 12,500.00 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500.00 บาท 

12,500.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 

รวม 12,500.00

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2

(ม.ค.6–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3

(เม.ย.62 มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4

(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. พัฒนาทักษะความรู้อาจารย์ประจําหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์ที่

ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ 

คน 0.00 0.00 5.00 0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

อาจารย์ทีไ่ด้รับการพฒันาตามศาสตร ์

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ

2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะวิทยาการ

จัดการ    รหัสโครงการ 6207000051 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ช่ือโครงการ  62320 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI334 ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา (ระดับ 5) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล

การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือให้

นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรม

การพัฒนานักศึกษา แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ การจัดบริการแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรม

นักศึกษาที่ดําเนินการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคณะ

วิทยาการจัดการ ทั้งน้ีเพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายที่จะผลิต

บัณฑิตให้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม จึงตระหนักในหน้าที่ที่จะส่งเสริมและพัฒนา
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จริยธรรมแก่นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ให้เห็นความสําคัญของ

ตนเองและผู้อ่ืน มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิชาการท่ี

ถูกต้องเหมาะสม ย่อมมีส่วนช่วยเหลือสังคมในทางที่ถูกที่ควรเป็นอย่างดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ ได้เล็งเห็นความสําคัญของเร่ืองดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมต่อไปน้ี เช่น กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ภาวะผู้นําและนันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมวิทยาการจัดการ อาสาพัฒนา

ท้องถิ่น กิจกรรมอบรมธรรมะ นําธรรมสู่น้อง กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ กิจกรรมเตรียมความ

พร้อมด้านคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วิทยาการจัดการ เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนา

ทางด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และนําไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามคีุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF และคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย 

 3. เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน  

4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถมทีักษะด้านผู้นํา 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมจิตอาสาจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาจัดกิจกรรมอบรมคณุธรรม 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 107,100.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรม ครั้ง 6 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 48 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 12 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 35 
   4. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 5 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201218020121

 
 
 
 
  

1. กีฬาสัมพันธ์วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : รายละเอียด :  

ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  จํานวน  5  คน ๆ ละ 

2 วัน  ๆ ละ 400 บาท = 4,000 บาท 

ค่าใช้สอย 

- ค่าจ้างทําถ้วยรางวัล จํานวน 1 ครั้ง = 2,000 บาท  

ค่าวัสดุ 

- ค่าวัสดุ จํานวน 1 ครั้ง = 2,300 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,300 บาท 

8,300.00 8,300.00 0.00 0.00 0.00 

201218020221 2. การแข่งขันกีฬาภายใน "114 ปี ศรีอยุธยาเกมส์" คณะ

วิทยาการจัดการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : รายละเอียด :  

ค่าใช้สอย 

- ค่าชุดกีฬา จํานวน 100 ชุด ๆ ละ 180 บาท = 

18,000 บาท 

- ค่าเช่าชุดเชียร์ลีดเดอร์ จํานวน 15 ชุด ๆ ละ 1,000 

= 15,000 บาท,ku 

- ค่าจ้างตกแต่งขบวนพาเหรด จํานวน 1 ครั้ง = 

12,000 บาท 

- ค่าจ้างทําอุปกรณ์กองเชียร์ จํานวน 1 ครั้ง = 

20,000 บาท 

ค่าวัสดุ 

- ค่าวัสดุ จํานวน 1 ครั้ง 5,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท 

70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 
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201218020321 3. อบรมคุณธรรมจริยธรรมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : รายละเอียด :  

ค่าใช้สอย 

- ค่าจ้างทําป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ๆ ละ 1,000 

บาท = 1,000 บาท 

- ค่าอาหาร  จํานวน 250 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆละ 70 

บาท = 17,500 บาท 

ค่าวัสดุ 

- ค่าวัสดุ  จํานวน 1 ครั้ง = 2,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,500 บาท 

20,500.00 0.00 20,500.00 0.00 0.00 

201218020421 4. ปฐมนิเทศนักศึกษาและประกันคุณภาพนักศึกษาใหม่

คณะวิทยาการจัดการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : รายละเอียด :  

ค่าใช้สอย 

- ค่าทําป้าย จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 500 บาท = 500 

บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน  200 คน ๆ ละ 

1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท = 5,000 บาท 

- ค่าจ้างทําโล่เชิดชูเกียรติ จํานวน 1 ครั้ง = 800 บาท 

ค่าวัสดุ 

- ค่าวัสดุ จํานวน  1 ครั้ง  = 2,000 บาท  

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,300 บาท 

8,300.00 0.00 0.00 0.00 8,300.00 

รวม 107,100.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กีฬาสัมพันธ์วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. การแข่งขันกีฬาภายใน "114 ปี ศรีอยุธยาเกมส์" คณะวิทยาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชงิคณุภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
3. อบรมคุณธรรมจริยธรรมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชงิคณุภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
4. ปฐมนิเทศนักศึกษาและประกันคุณภาพนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ    รหัสโครงการ 6207000052 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62325 โครงการพัฒนางานวิจัยตามศาสตร์เพ่ือการเรียนการสอน 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.041 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

แผนงาน  ผ.04 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI339 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ใน

การจัดการเรียนการสอน (ไมน้่อยกว่าร้อยละ 5) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาการจัดการ มีเป้าหมายพัฒนานักวิจัยสู่นักวิจัยเช่ียวชาญที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย

สามารถผลิตงานวิจัย และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม กลยุทธ์หน่ึงที่จะนําไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย 

คือการสร้างเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกัยการออกแบบการวิจัย พัฒนาโจทย์วิจัยในลักษณะบูรณาการ 

และพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ตรงตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่แหล่งทุนกําหนด 

นํามาสู่การได้รับจัดสรรทุนวิจัยที่มีประสิทธิผล สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนหลักเห็นควร

จัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การ
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พัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการเพ่ือขอรับทุนวิจัยเพ่ือมุ่งเน้นให้นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร มี

ความรู้ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอแบบบูรณาการ ให้ตรงตามยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ของ

แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยแต่ละประเภท รรวมทั้งได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานวิจัย ด้าน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างนักวิจัยทีมีประสบการณ์ เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากร ของคณะ

วิทยาการจัดการ ให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัยต่อไป 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักวิจัย คณาจารย์และบุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการ สามารถเขียน 

ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการได้ตรงตามยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย 

2. เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการระหว่าง นักวิจัย

กับแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยนําไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อคณะ และมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัยต่อไป 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดการอบรมให้แก่คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 145,600.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม คน 20
   2. จํานวนของอาจารย์ที่ฎทําวิจัยสาขาวิชา คน 13
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส1 ร้อยละ 4 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส ร้อยละ 50
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส3 ร้อยละ 34
   4. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส ร้อยละ 12
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

204102010121 1. อบรมการเขียน

โครงการวิจัยให้ได้รับทุน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 

31 มีนาคม 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการ

จัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน ๆ ละ 12 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 

ค่าใช้สอย 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 20 คน  ๆ ละ 4 มื้อ ๆ  ละ 35 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 20 คน ๆ ละ 2 มื้อ  ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 

3. ค่าที่พัก จํานวน 600 บาท 

4. ค่าพาหนะ จํานวน 1,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15600 บาท 

15,600.00 0.00 15,600.00 0.00 0.00 

204102010221 2. สนับสนุนงานวิจัย

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 

30 กันยายน 2562 

 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล  จํานวน 3,400 บาท 

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จํานวน 2,000  บาท  

- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ จํานวน 100 แผ่น ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500  บาท 

- ค่าเข้าเล่ม  จํานวน 3 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท 

- ค่าวัสดุ จํานวน 2500  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 3,800.00 4,100.00 2,100.00 

204102010321 3. สนับสนุนงานวิจัย

สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 

30 กันยายน 2562 

 

 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล  จํานวน 3,400 บาท 

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จํานวน 2,000  บาท  

- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ จํานวน 100 แผ่น ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500  บาท 

- ค่าเข้าเล่ม  จํานวน 3 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท 

- ค่าวัสดุ จํานวน 2500  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 3,800.00 4,100.00 2,100.00 
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204102010421 4. สนับสนุนงานวิจัย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 

30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการ

จัดการ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล  จํานวน 3,400 บาท 

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จํานวน 2,000  บาท  

- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ จํานวน 100 แผ่น ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500  บาท 

- ค่าเข้าเล่ม  จํานวน 3 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท 

- ค่าวัสดุ จํานวน 2500  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 3,800.00 4,100.00 2,100.00 

204102010521 5. สนับสนุนงานวิจัย

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การเงินการธนาคาร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 

30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการ

จัดการ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล  จํานวน 3,400 บาท 

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จํานวน 2,000  บาท  

- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ จํานวน 100 แผ่น ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500  บาท 

- ค่าเข้าเล่ม  จํานวน 3 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท 

- ค่าวัสดุ จํานวน 2500  บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 3,800.00 4,100.00 2,100.00 

204102010621 6. สนับสนุนงานวิจัย

สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 

30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการ

จัดการ 

 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล  จํานวน 3,400 บาท 

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จํานวน 2,000  บาท  

- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ จํานวน 100 แผ่น ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500  บาท 

- ค่าเข้าเล่ม  จํานวน 3 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท 

- ค่าวัสดุ จํานวน 2500  บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 3,800.00 4,100.00 2,100.00 
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204102010721 7. สนับสนุนงานวิจัย

สาขาวิชาการเป็น

ผู้ประกอบการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 

30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการ

จัดการ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล  จํานวน 3,400 บาท 

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จํานวน 2,000  บาท  

- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ จํานวน 100 แผ่น ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500  บาท 

- ค่าเข้าเล่ม  จํานวน 3 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท 

- ค่าวัสดุ จํานวน 2500  บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 3,800.00 4,100.00 2,100.00 

204102010821 8. สนับสนุนงานวิจัย

สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจโรงแรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 

30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการ

จัดการ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล  จํานวน 3,400 บาท 

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จํานวน 2,000  บาท  

- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ จํานวน 100 แผ่น ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500  บาท 

- ค่าเข้าเล่ม  จํานวน 3 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท 

- ค่าวัสดุ จํานวน 2500  บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 3,800.00 4,100.00 2,100.00 

204102010921 9. สนับสนุนงานวิจัย

สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 

30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการ

จัดการ 

 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล  จํานวน 3,400 บาท 

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จํานวน 2,000  บาท  

- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ จํานวน 100 แผ่น ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500  บาท 

- ค่าเข้าเล่ม  จํานวน 3 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท 

- ค่าวัสดุ จํานวน 2500  บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 3,800.00 4,100.00 2,100.00 
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204102011021 10. สนับสนุนงานวิจัย

สาขาวิชาการตลาด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 

มิถุนายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการ

จัดการ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล  จํานวน 3,400 บาท 

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จํานวน 2,000  บาท  

- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ จํานวน 100 แผ่น ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500  บาท 

- ค่าเข้าเล่ม  จํานวน 3 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท 

- ค่าวัสดุ จํานวน 2500  บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 5,900.00 2,000.00 2,100.00 0.00 

204102011121 11. สนับสนุนงานวิจัย

สาขาวิชาการจัดการโลิ

สติกส์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 

30 มิถุนายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการ

จัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : - ค่าตอบแทนนักวิจัย จํานวน 1,000 บาท 

- ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย จํานวน 20 วัน ๆ ละ 300 บาท จํานวน 6,000 บาท  

- ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงานวิจัย จํานวน 5 วัน ๆ ละ 200 บาท  เป็นเงิน 1,000  บาท 

- ค่าจ้างเหมาพิมพ์  จํานวน 66 แผ่น ๆละ 15 บาท เป็นเงนิ 990 บาท 

- ค่าจ้างเข้าเล่ม  จํานวน 3 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท 

- ค่าวัสดุ จํานวน 410 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 7,000.00 3,000.00 0.00 

204102011221 12. สนับสนุนงานวิจัย

สาขาวิชาการจัดการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 

30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการ

จัดการ 

 

 

 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล  จํานวน 5,200 บาท 

- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ จํานวน 100 แผ่น ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500  บาท 

- ค่าเข้าเล่ม  จํานวน 1 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 200 บาท 

- ค่าไวนิล จํานวน 1 ป้าย ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท 

- ค่าวัสดุ จํานวน 2,600  บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 7,800.00 1,500.00 700.00 
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204102011321 13. สนับสนุนงานวิจัย

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 

30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการ

จัดการ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล  จํานวน 6,400บาท 

- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ จํานวน 100 แผ่น ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500  บาท 

- ค่าเข้าเล่ม  จํานวน 3 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท 

- ค่าวัสดุ จํานวน 1500  บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 1,500.00 7,900.00 600.00 

204102011421 14. สนับสนุนงานวิจัย

สาขาวิชาการบัญชี 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 

30 มิถุนายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการ

จัดการ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล  จํานวน 4,000บาท 

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จํานวน 2,400  บาท  

- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ จํานวน 100 แผ่น ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500  บาท 

- ค่าเข้าเล่ม  จํานวน 3 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท 

- ค่าวัสดุ จํานวน 1500  บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 7,900.00 2,100.00 0.00 

รวม 145,600.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. อบรมการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 20.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของอมาจารย์ที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. สนับสนุนงานวิจัยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้ง 0.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง 0.00 0.00 0.00 1.00 
3. สนับสนุนงานวิจัยสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้ง 0.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง 0.00 0.00 0.00 1.00 
4. สนับสนุนงานวิจัยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้ง 0.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง 0.00 0.00 0.00 1.00 
5. สนับสนุนงานวิจัยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้ง 0.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง 0.00 0.00 0.00 1.00 
6. สนับสนุนงานวิจัยสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้ง 0.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง 0.00 0.00 0.00 1.00 
7. สนับสนุนงานวิจัยสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้ง 0.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง 0.00 0.00 0.00 1.00 
8. สนับสนุนงานวิจัยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้ง 0.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง 0.00 0.00 0.00 1.00 
9. สนับสนุนงานวิจัยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้ง 0.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง 0.00 0.00 0.00 1.00 
10. สนับสนุนงานวิจัยสาขาวิชาการตลาด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้ง 1.00 1.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง 0.00 0.00 0.00 1.00 
11. สนับสนุนงานวิจัยสาขาวิชาการจัดการโลิสติกส์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้ง 0.00 1.00 1.00 0.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง 0.00 0.00 0.00 1.00 
12. สนับสนุนงานวิจัยสาขาวิชาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้ง 0.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง 0.00 0.00 0.00 1.00 
13. สนับสนุนงานวิจัยสาขาวิชาการท่องเที่ยว ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้ง 0.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง 0.00 0.00 0.00 1.00 
14. สนับสนุนงานวิจัยสาขาวิชาการบัญชี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้ง 0.00 1.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการปกิบัติงานและบริหารจัดการคณะ    รหัสโครงการ 6207000053 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62405 โครงการจัดหาและปรบัปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาการจัดการ มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ และของมหาวิทยา

วิทยาลัย ปัจจุบันคณะยังขาดแคลนครุภัณฑ์ในการสนับสนุนปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ ดังน้ันเพ่ือให้คณะ

มีศักยภาพเพียงพอในการปฏิบัติงานต่างๆ จึงมีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ เพ่ือนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน

และใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือให้บุคลากรและคณาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการมีครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

2.เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลกรคณะวิทยาการจัดการ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อครุภัณพ์เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/12/2561    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 140,520.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ เครื่อง 6 
   2. จัดซื้อครุภัณฑ์พาร์ทิชั่น ชุด 2 
   3. จัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองสํารองไฟ เครื่อง 6 
   4. จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้สูงบานเล่ือนกระจก ตู้ 1 
   5. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีสํานักงาน ตัว 2 
   6. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะมุม ตัว 3 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 1 ร้อยละ 100 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201224010531 1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตลอดปีงบประมาณ 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จํานวน 6 เครื่องๆละ 16,000 บาท 

เป็นเงิน 96,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จํานวน 6 เครื่องๆละ 16,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท ราคา 

16000 จํานวน 6 เครื่อง รวมเป็นเงิน 96,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 96,000.00 บาท 

96,000.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 

201224020231 2. พาร์ทิชั่น

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑ์พาร์ทิชั่น จํานวน 2 ชุดๆละ 7,850 บาท เป็นเงิน 15,700 

บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15700 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. พาร์ทิชั่น ราคา 7850 จํานวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน 15,700.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 15,700.00 บาท 

15,700.00 15,700.00 0.00 0.00 0.00 

201224020331 3. เครื่องสํารองไฟ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : .จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสํารองไฟ จํานวน 6 เครื่องๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 

12,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เครื่องสํารองไฟ ราคา 2000 จํานวน 6 เครื่อง รวมเป็นเงิน 12,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 12,000.00 บาท 

 

 

12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 
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201224020431 4. ตู้บานเลื่อนกระจก 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู้ๆละ 4,950 บาท เป็นเงิน 

4,950 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4950 บาท 

 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ตู้บานเลื่อนกระจก ราคา 4950 จํานวน 1 ชึ้น รวมเป็นเงิน 4,950.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 4,950.00 บาท 

4,950.00 4,950.00 0.00 0.00 0.00 

201224020531 5. โต๊ะมุม

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะมุม จํานวน 3 ตัวๆละ 1,990 บาท เป็นเงิน 5,970 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5970 บาท 

 

รายการครุภัณฑ์ 

1. โต๊ะมุม ราคา 1990 จํานวน 3 ตัว รวมเป็นเงิน 5,970.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 5,970.00 บาท 

5,970.00 5,970.00 0.00 0.00 0.00 

201224020631 6. เก้าอี้สํานักงาน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   มรภ อย 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรถ อย 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆละ 2,950 บาท เป็นเงิน 

5,900 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5900 บาท 

 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เก้าอี้ ราคา 2950 จํานวน 2 ตัว รวมเป็นเงิน 5,900.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 5,900.00 บาท 

5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 140,520.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
2. พาร์ทิชั่น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
3. เครื่องสํารองไฟ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
4. ตู้บานเลื่อนกระจก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
5. โต๊ะมุม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
6. เก้าอี้สํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย    รหัสโครงการ 6207000054 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62108 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.013 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI109 จํานวนผลงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม) 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่  : 0107, 1.7 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[ X ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (มาตรา 7) กําหนดให้

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการ

เรียนรู้ เชิดชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืนของ

ปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและ

ส่งเสริมวิทยฐานะครู และประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2557 

(ระดับคณะ) องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหาร

จัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ พ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกําหนดเกณฑ์มาตรฐานให้คณะ

ดําเนินการน้ัน คณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่

ต้องพ่ึงปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ระดับคณะ) ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้พันธกิจดังกล่าว คณะจึงได้ดําเนินการจัดทําแผน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแผนและกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ 

4. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

งามของไทย  

2) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มีความสมบูรณ์และมคีวามพร้อมเพ่ือเป็นบัณฑิตที่

พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

3) เพ่ือบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของนกัศึกษา 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

6. วิธีการดําเนินงาน เข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 25,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนคร้ังที่จัดกิจกรรม ครั้ง 6 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายโครงการในไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 32 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายโครงการในไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 20 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายโครงการในไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 40 
   4. ร้อยละการเบิกจ่ายโครงการในไตรมาสท่ี 4 ร้อยละ 8 
 
 
 
 

261



11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201301020121 1. อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 

ระยะเวลาดําเนินการ 1/10/2561-31/12/2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 5000 บาท 

ค่าเช่าชุดประกวด  3000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8000 บาท 

8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 

201301020221 2. ทําบุญไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย

ระยะเวลาดําเนินการ 1/01/2562-31/03/2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 2600 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2600 บาท 

2,600.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 

201301020321 3. เวียนเทียนวันพระ มาฆะบูชา 

ระยะเวลาดําเนินการ   1/01/2562-31/03/2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 2000 บาท 

ค่าจ้างทําป้ายไวนิล 500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2500 บาท 

2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 

201301020421 4. สืบสานประเพณีสงกรานต์ 

ระยะเวลาดําเนินการ  1/04/2562-30/06/2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 3000 บาท 

ค่าเช่าชุดประกวด 3000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 

201301020521 5. ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาแห่เทียน

ระยะเวลาดําเนินการ   1/07/2562-30/09/2562 

สถานที่ดําเนินการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 2000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2000 บาท 

2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

201301020621 6. ดอกบัวบูชาพระ วิสาขบูชา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1/04/2562-30/06/2562 

สถานที่ดําเนินการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 3400 บาท 

ค่าจัดทําป้ายไวนิล 500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3900 บาท 

3,900.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 

รวม 25,000.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. ทําบุญไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
3. เวียนเทียนวันพระ มาฆะบูชา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
4. สืบสานประเพณีสงกรานต์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
5. ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาแห่เทียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
6. ดอกบัวบูชาพระ วิสาขบูชา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

  

  

 

 

263



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ  รหัส

โครงการ 6207000056 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

จัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), -, -, - 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรบันักศึกษาภาค

ปกติ  จํานวน 11  สาขาวิชา ซึ่งในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนน้ัน จะต้องมีหน่วยงานที่สนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ืออํานวยความสะดวกและสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการ

สอน ซึ่งเป็นการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนดําเนินงานเป็นไปอย่างดีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 2.เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ชําระค่าสาธารณูปโภค ซ่อมแซมครุภัณฑ์

และจ้างเหมาบริการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 312,448.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนคร้ังที่จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครั้ง 4 
   2. จํานวนคร้ังที่ชําระค่าสาธารณูปโภค ครั้ง 12 
   3. จํานวนคร้ังที่จัดซื้อวัสดุ ครั้ง 4 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาส 1 ร้อยละ 39 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาส 2 ร้อยละ 22 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาส 3 ร้อยละ 22 
   4. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาส 4 ร้อยละ 17 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201228020121 1. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : รายละเอียด :  

- ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ สํานักงาน  = 193,388 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 193,388 บาท  

193,388.00 33,388.00 50,000.00 60,000.00 50,000.00 

201228020221 2. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ สาขาวิชา

การจัดการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

- ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการ = 

15,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท  

15,000.00 0.00 10,000.00 5,000.00 0.00 

201228020321 3. . จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

- ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

= 7,600 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,600 บาท  

7,600.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 

201228020421 4. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ สาขาวิชา

ธุรกิจระหว่างประเทศ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

- ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ = 3,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท  

 

3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 
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201228020521 5. ชําระค่าสาธารณูปโภค 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค 

   รายละเอียด : ค่าโทรศัพท์ จํานวน 12 เดือน 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

5,000.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 1,500.00 

201228020621 6. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ

   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

- จัดซื้อวัสดุ  = 34,620 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,620 บาท  

34,620.00 34,620.00 0.00 0.00 0.00 

201228020721 7. จัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาการบัญชี 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ

   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

- จัดซื้อวัสดุ  = 8,700 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,700 บาท  

8,700.00 4,700.00 4,000.00 0.00 0.00 

201228020821 8. จัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาการตลาด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ

   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

- จัดซื้อวัสดุ  = 19,760 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,760 บาท  

19,760.00 19,760.00 0.00 0.00 0.00 

201228020921 9. จัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ

   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

- จัดซื้อวัสดุ  = 8,900 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,900 บาท  

 

 

 

8,900.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00 
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201228021021 10. จัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ

   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

- จัดซื้อวัสดุ  = 2,740 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,740 บาท  

 

2,740.00 2,740.00 0.00 0.00 0.00 

201228021121 11. จัดซื้อวัสดุ สาขาวิขาการจัดการธุรกิจ

โรงแรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ

   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

- จัดซื้อวัสดุ  = 5,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท  

 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

201228021221 12. จัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ

   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ = 8240 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8240 บาท 

8,240.00 0.00 8,240.00 0.00 0.00 

รวม 312,448.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครั้ง 0.00 1.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 
3. . จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
4. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
5. ชําระค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ชําระค่าสาธารณูปโภค ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
6. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดซื้อวัสดุ ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
7. จัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาการบัญชี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดซื้อวัสดุ ครั้ง 1.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 
8. จัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาการตลาด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดซื้อวัสดุ ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
9. จัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดซื้อวัสดุ ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
10. จัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดซื้อวัสดุ ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
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11. จัดซื้อวัสดุ สาขาวิขาการจัดการธุรกิจโรงแรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดซื้อวัสดุ ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
12. จัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดซื้อวัสดุ ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการจัดทําวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสโครงการ 6208000006 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62326 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.041 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

แผนงาน  ผ.04 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI339 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ใน

การจัดการเรียนการสอน (ไมน้่อยกว่าร้อยละ 5), KPI340 มีระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

(ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ), KPI343 ร้อยละของจํานวนนักวิจัยที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 20), KPI344 งบประมาณกองทุน

วิจัยเพ่ิมขึ้น (รอ้ยละ 2), KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 

 

        แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 หน่ึงในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่การสนับสนุนส่งเสริมการทําวิจัยของคณาจารย์และ

การประยุกต์ใช้งานวิจัยในการเรียนการสอนนับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดําเนินงานวิจัย ซึ่งใน

โครงการจัดทําวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกระบวนการหน่ึงที่ทําให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ที่
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เกิดจากระบวนการวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดในรูปแบบรูปเล่มรายงานสรุปการดําเนินโครงการวิจัย

ต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ 

โดยการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัย แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังพบปัญหาใน

เรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ดังน้ันคณะฯ ได้เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาโครงการ

จัดทําวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับมาตรฐานระดับชาติ 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือจัดทําวารสารสําหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุม่วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีให้เป็นไปตามมาตรฐานของ TCI2) เพ่ือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม ่ในสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 ต้นฉบับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน  2 ฉบับ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดทําวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 47,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. ต้นฉบับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ฉบับ 2 
เชิงคุณภาพ   
   1. จํานวนบทความวิจัยและบทความวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ฉบับ 2 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

204103020121 1. โครงการจัดทําวารสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1-4 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตอบแทน

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ จํานวน 20 เรื่องๆละ 

2 คนๆละ 600 บาท 

ค่าตอบแทนบรรณาธิการ จํานวน 3 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 1,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท 

27,000.00 0.00 13,500.00 0.00 13,500.00 

204103020221 2. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน

บทความ (สวพ.) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตอบแทน

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุมิอ่านบทความ (สวพ.)  

20000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

รวม 47,000.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. โครงการจัดทําวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นฉบับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 2 ฉบับ 0.00 1.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนบทความวิจัยและบทความวิชาการเป็นไปตาม

มาตรฐานที่กําหนด จํานวน 2 

ฉบับ 0.00 1.00 0.00 1.00 

2. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ (สวพ.) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ ร้อยละ 0.00 20000.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย    รหัสโครงการ 6208000009 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62322 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 

 

     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[ X ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมวันสําคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันสําคัญน้ีจะ

เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษารู้จัก อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่

สําคัญของชุมชนและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีงาม และเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ซึ่งกิจกรรมวันสําคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้รู้ความหมายและความสําคัญของวันสําคัญไทย 

เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงได้ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 

ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ี เปิด

โอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
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ร่วมกันงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรม 

“สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย” เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สร้างภาวะความเป็นผู้นําและมี

สํานึกดี และการทํางานร่วมกันเป็นทีม เป็นต้น ซึ่งแนวทางในการจัดกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นนักศึกษาของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทํางานร่วมกันทํางานเพ่ือเน้นอัตลักษณ์ ด้านสํานึกดีตามแนวทางของ

มหาวิทยาลัย 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

2.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์มีทักษะในการทํางานร่วมกันในทีม 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรม 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 25,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมคร้ังละไม่น้อยกว่า คน 50 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ นักศึกษา ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201220010121 1. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1  

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าเช่าชุด 3 ชุดๆละ 1000 บาท เป็นเงิน 3000 บาท 

ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม เป็นเงิน 5000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8000 บาท 

8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 

201220010221 2. กิจกรรมทําบุญใส่บาตรวันปีใหม่ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดําเนินการ 

วัสดุ

   รายละเอียด : วัสดุประกอบกิจกรรม 1 ครั้งๆละ 5000 บาท เป็น

เงิน 5000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

201220010321 3. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดําเนินการ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าเช่าชุด  2 ชุดๆละ 1000 บาท เป็นเงิน 2000 บาท 

ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม 1 ครั้งๆละ 3000 บาท เป็นเงิน 3000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

201220010421 4. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 4 

สถานที่ดําเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม 2000 บาท เป็นเงิน 2000 

บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2000 บาท 

2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

201220010521 5. กิจกรรมไหว้ครุฎ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 4 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าจ้างทําพานไหว้ครู 8 พานๆละ 625 บาท เป็นเงิน 

5000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

รวม 25,000.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 คน คน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพิใจนักศึกษา และอาจารย์ที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมทําบุญใส่บาตรวันปีใหม่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา อาจารย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 คน คน 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจนักศึกษา และอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
3. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 คน คน 0.00 0.00 50.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์มีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
4. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 คน คน 0.00 0.00 0.00 50.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
5. กิจกรรมไหว้ครุฎ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 คน คน 0.00 0.00 0.00 50.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละไม่น้อยกว่า 

80 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์    

รหัสโครงการ 6208000010 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62322 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 

 

   แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นกําหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้าง

รูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความ

เช่ียวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

ซึ่งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 ทักษะ ดังน้ี 

1.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 

279



 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี รวมท้ังทักษะทางปัญญา คิดวิเคราะห์ของ

นักศึกษาตามแบบในศตวรรษที่ 21 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการเรียนรู้ ทั้งทางวิชาการและทางอาชีพ ตามแบบใน

ศตวรรษที่ 21 

3. เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านทกัษะและศักยภาพของนักศึกษาเพ่ือใช้ในกาประกอบอาชีพ ตามแบบใน

ศตวรรษที่ 21 

4. เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานจริงของนักศึกษาเพ่ือใช้ในการประกอบ

อาชีพ ตามแบบในศตวรรษที2่1 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

จํานวน 12 กจิกรรม 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 465,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80 
   2. จํานวนโครงการที่แล้วเสร็จ กิจกรรม 11 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความสําเร็จของกิจกรรมท่ีดําเนินการตามเป้าหมาย กิจกรรม 11 
   2. ความสําเร็จของกิจกรรมท่ีดําเนินการได้ถูกต้องครบถ้วน กิจกรรม 11 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส กิจกรรม 11 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201220020121 1. Science & Technology 

SMART IDOL 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 (1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61) 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  5 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 400 

บาท  รวมเป็นเงิน 2,000 บาท 

ค่าใช้สอย เงินรางวัลประกวด  1 ครั้งๆละ 15,100 บาท   รวมเป็นเงิน  

15,100 บาท 

ค่าจ้างระบบ แสง เสียง  1 ครั้งๆละ  10,000 บาท  รวมเป็นเงิน 10,000 

บาท 

ค่าวัสดุ วัสดุประกอบกิจกรรม  1 ครั้งๆละ 2,900 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

201220020221 2. ชวนชาววิทย์ทําดีเพื่อสังคม 

Season2 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 (1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61) 

และ ไตรมาส 3 (1 เม.ย.62-30 มิ.ย.

62) 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าพาหนะ/ค่าน้ํามันรถ/ค่าบํารุงรถ 2 ครั้ง 16,000 บาท 

ค่าวัสดุ  24,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.00 25,000.00 0.00 15,000.00 0.00 

201220020321 3. การอบรมประกันคุณภาพแก่

นักศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 2 (1 ม.ค.62-31 มี.ค.62) 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 3,600 บาท  ค่าอาหารว่าง 60 คนๆละ 2 มื้อๆ

ละ 25 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท ค่าวัสดุ 400 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท 

7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 
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201220020421 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้

คําปรึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 2 (1 ม.ค.62-31 มี.ค.62) 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 1 ครั้งๆละ 3,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท 

3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 

201220020521 5. การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

แก่ศิษย์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 3 (1 เม.ย.62-30 มิ.ย.62) 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000 บาท  ค่าอาหารว่าง  5,000 

บาท  ค่าวัสดุ  4,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,500 บาท 

27,500.00 0.00 0.00 27,500.00 0.00 

201220020621 6. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 2 (1 ม.ค.62-31 มี.ค.62) 

และไตรมาส 3 (1 เม.ย 62 - 30 มิ.ย.

62) 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 9,200 บาท ค่าเงินรางวัล 

21,000 บาท ค่าวัสดุ  6,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,000 บาท 

37,000.00 0.00 12,000.00 25,000.00 0.00 

201220020721 7. กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Atom 

Game 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าลงทะเบียนร่วมแข่งขัน  35,000 บาท  ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่

พัก/ค่าเช่ารถ 81,200 บาท  ค่าเช่าชุด 2,000 บาท 

ค่าวัสดุ  11,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท 

130,000.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 
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201220020821 8. พัฒนาผู้นํานักศึกษาและการ

ทํางานเป็นทีม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 3  

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 7,200 บาท   ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าเช่ารถ 

95,000 บาท ค่าวัสดุ 2,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,000 บาท 

105,000.00 0.00 0.00 105,000.00 0.00 

201220020921 9. เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและ

ปัจฉิมนิเทศ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาสที่ 3  

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท  ค่าอาหารว่าง 5,000 

บาท ค่าวัสดุ 1,400 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

201220021021

 

10. อบรมปรับความรู้พื้นฐานสําหรับ

วิทยาศาสตร์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 4 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 25,200 บาท  ค่าอาหารว่าง 20,000 

บาท ค่าเอกสารและค่าวัสดุ 9,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท 

55,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 

201220021121 11. ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 4 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 3,600 บาท  ค่าอาหารว่าง  10,000 บาท 

ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 5,000 บาท  ค่าวัสดุ 1,400 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

รวม 465,000.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. Science & Technology SMART IDOL ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 200.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 

คน 200.00 0.00 0.00 0.00 

2. ชวนชาววิทย์ทําดีเพื่อสังคม Season2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละไม่น้อยกว่า คน 100.00 0.00 100.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความครบถ้วนของนักศึกษาและอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

คน 100.00 0.00 100.00 0.00 

3. การอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 60.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความครบถ้วนของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 60.00 0.00 0.00 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้คําปรึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้ามาปรึกษาในระบบไม่น้อยกว่า รายการ 0.00 10.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความครบถ้วนของข้อมูลที่อยู่ในระบบ รายการ 0.00 10.00 0.00 0.00 
5. การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีจํานวนศิษย์เก่าและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่สาขาจัดไม่น้อยกว่า คน 0.00 0.00 20.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความครบถ้วนของศิษย์เก่าและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่สาขาจัด คน 0.00 0.00 20.00 0.00 
6. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่นักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า คน 0.00 50.00 50.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความครบถ้วนของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 50.00 50.00 0.00 
7. กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Atom Game 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า คน 0.00 0.00 50.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย

กว่า 

 

 

 

คน 0.00 0.00 50.00 0.00 
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8. พัฒนาผู้นํานักศึกษาและการทํางานเป็น

ทีม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า คน 0.00 0.00 60.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนของนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า คน 0.00 0.00 60.00 0.00 
9. เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิม

นิเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปี 4 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า คน 0.00 0.00 100.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปี 4 เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 100.00 0.00 
10. อบรมปรับความรู้พื้นฐานสําหรับ

วิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 0.00 200.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความครบถ้วนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 0.00 200.00 
11. ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า คน 0.00 0.00 0.00 200.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความครบถ้วนของ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 0.00 200.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร ์   รหัสโครงการ 6208000014 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI305 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา (154 คน) 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 
 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มี

ความสามารถ ซึ่งจะเป็นกําลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สําคัญของประเทศในระยะยาว แต่เน่ืองจากความ

ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงทําให้นักเรียนที่เรียนดีขาดโอกาสในการท่ีจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนดังกล่าว ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจึงได้จัดโครงการทุนการศึกษาทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนที่มีผลการเรียน

ดีและผ่านการสอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ในหลักสูตรต่าง ๆ ของ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนในส่วนภูมิภาคท่ีมีผลการเรียนดีและมีความสนใจเข้าศึกษาทางด้าน

วิทยาศาสตร์ ให้สามารถเข้าศกึษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

2. เพ่ือส่งเสริมให้เยาชนเห็นคุณค่าและความสําคัญของการศึกษา 

3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค 

4. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศในการสร้างบัณฑิตวิทยาศาสตร์ทั้ง

เชิงปริมาณและคุณภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีผ่่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทนุการศกึษา จาํนวน 4 ราย 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเบิกจ่ายเงินทุนให้กับนักศึกษา 4 ทุน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่31/03/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 75,200.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนทุนการศึกษาที่เบิกจ่ายให้กับนักศึกษาทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ ราย 4 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับทุน ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของการดําเนินการที่แล้วเสร็จทันเวลา ร้อยละ 80 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201101010144 1. โครงการทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส1-2 

 

เงินอุดหนุน

   รายละเอียด : ทุนการศึกษา ทุนช้างเผือกเรียน

วิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จํานวน 1 ทุนๆละ 2 ภาคการศึกษาๆ

ละ 9,400 บาท เป็นเงิน 18,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,800 บาท 

18,800.00 9,400.00 9,400.00 0.00 0.00 

201101010244 2. โครงการทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1-2 

 

เงินอุดหนุน

   รายละเอียด : ทุนการศึกษา ทุนช้างเผือกเรียน

วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จํานวน 3ทุนๆละ 2 ภาคเรียนๆละ 

9400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56400 บาท 

56,400.00 28,200.00 28,200.00 0.00 0.00 

รวม 75,200.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. โครงการทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนทุนการศึกษาที่เบิกจ่ายให้กับนักศึกษาทุนช้างเผือก

เรียนวิทยาศาสตร์ 

ครั้ง 1.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับทุน ร้อยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 
2. โครงการทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนทุนการศึกษาที่เบิกจ่ายให้กับนักศึกษาทุนช้างเผือก

เรียนวิทยาศาสตร์ 

ครั้ง 1.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับทุน ร้อยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร ์   รหัสโครงการ 

6208000015 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62413 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI405 รอ้ยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารงานเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ รวมท้ังการสร้างมาตรฐานแก่หลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จึง

เป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

2. เพ่ือสร้างมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพในหลักสูตร 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1.ดําเนินการตรวจสอบความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็น 

                         2.ทําการประเมินคุณภาพ ราคา และแหล่งจําหน่ายสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

                         3.ดําเนินการซื้อจ้าง เบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ 

                         4.ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่31/12/2561    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 15,350.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 4 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความครบถ้วนของครุภัณฑ์ที่ดําเนินการจัดซื้อ รายการ 4 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตรงตามไตรมาส รายการ 4 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201107010131 1. เครื่องปริ้นเตอร์ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท 

- ระบบพิมพ์อิงค์เจ็ทสี (Print/Scan/Copy/Wi-Fi) 

- ความละเอียดการพิมพ์สี  4,800x1,200 dpi 

- ความเร็วขาว-ดํา 20 แผ่น/นาที, สี 16 แผ่น/นาที (7.5 ขาว-ดํา/5.5 สี ISO) 

- รองรับงานพิมพ์สูงสุด 1,000 (แผ่น/เดือน) 

- ถ่ายเอกสารขาวดํา 4 สําเนา/นาที, สี 3.5 สําเนา/นาที 

- สแกนงานที่ความละเอียด 1,200x1,200 dpi 

-รองรับ WiFi Direct และ e-Print 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เครื่องปรินเตอร์ ราคา 5000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 5,000.00 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

201107010231 2. ลําโพงเอนกประสงค์ 6 นิ้ว 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : ลําโพงเอนกประสงค์ 6 นิ้ว 

- แบบกระเป๋าหิ้ว กําลังขับ 60 W  ดอกลําโพงขนาด 6 นิ้ว  

- ไมโครโฟนไร้สาย 

- สวิตซ์เปิด/ปิดการใช้งานด้านข้างตัวเครื่อง 

- มีไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ํา และไฟแสดงสถานะการชาร์ตแบต 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ลําโพงเอนกประสงค์ ราคา 3000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 3,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 3,000.00 บาท 

 

3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 
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201107010331 3. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

- ระบบอินเวอร์เตอร์ (MMA) 

- แรงดันไฟฟ้า AC220V+/-15% 50/60 Hz 

- กําลังไฟเข้า (Input Power Capacity) 4.3 KVA 

- แรงดันไฟฟ้าในการเชื่อม 20.8-24 V 

- กระแสไฟเชื่อม (Out Cerent Range) 20-140A 

- ระดับป้องกัน (Protection Class) IP215 

- พาวเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor COS) 0.65 

- ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class) F 

- น้ําหนัก (Weight) 3.5 Kg. 

- ขนาดเครื่องเชื่อม (Dimension) 383x215x315 mm 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3400 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ราคา 3400 จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 3,400.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 3,400.00 บาท 

3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 

201107010431 4. จอคอมพิวเตอร์ LED 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : จอคอมพิวเตอร์ LED ขนาด 21.5 นิ้ว  

- ขนาด 21.5 นิ้ว 

- ความละเอียด 1920x1080 (Full HD) 

- ช่องรับสัญญาณภาพ D-sub (VGA) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3950 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. จอคอมพิวเตอร์ LED ราคา 3950 จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 3,950.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 3,950.00 บาท 

3,950.00 3,950.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 15,350.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. เครื่องปริ้นเตอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ครบ ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 
2. ลําโพงเอนกประสงค์ 6 นิ้ว ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ์ที่ดําเนินการจัดซื้อเสร็จสิ้น ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 
3. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ์ที่ดําเนินการจัดซื้อเสร็จสิ้น ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 
4. จอคอมพิวเตอร์ LED ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ์ที่ดําเนินการจัดซื้อเสร็จสิ้น รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ์   รหัสโครงการ 

6208000017 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62318 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 

 

     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับผิดชอบการจัดการเรียนการ

สอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิโอกาสให้นักศึกษาได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

เพ่ือประกอบการเรียนการสอนน้ันเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้

ความสามารถของนักศึกษาในการนําไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพในการ

ทํางาน ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านการเรียนและประสบการณ์ชีวิตให้แก่นักศึกษา 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ให้นักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน 

2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการฝึกประสบการณ์ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1. นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ช้ันปีที่ 1-4 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ศึกษาดูงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/06/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 20,100.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนคร้ังของการศึกษาดูงาน ครั้ง 1 
   2. จํานวนคร้ังในการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ครั้ง 1 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201104010121 1. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาทางด้าน

คอมพิวเตอร์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดําเนินการ 

   สถานที่ศึกษาดูงาน 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง 7 คนๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 

บาท เป็นเงิน 1680 บาท 

ค่าบํารุงรถบัส 2 คันๆ ละ 1500 บาท เป็นเงิน 3000 บาท 

ค่าน้ํามัน/ค่าเช่ารถ เป็นเงิน 4000 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8680 บาท 

8,680.00 0.00 0.00 8,680.00 0.00 

201104010221 2. โครงการจัดซื้อวัสดุการสอนรายวิชาปฏิบัติ

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ เป็นเงิน 11420 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11420 บาท 

11,420.00 11,420.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 20,100.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการศึกษาดูงาน ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
2. โครงการจัดซื้อวัสดุการสอนรายวิชาปฏิบัติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการจัดซื้อวัสดุ ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้งานวัสดุ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการศึกษาดูงานของอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    รหัสโครงการ 6208000018 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI319 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

  เน่ืองด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับผิดชอบ

การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมบริบทการสํารวจ อนุรักษ์ แก้ไข 

ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ชุมชนซึ่งที่เป็นแหล่งที่ต้ังของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการศึกษา

สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ดังน้ันเพ่ือเป็นการเปิด

โอกาสให้คณาจารย์ในสาขาวิชาได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่จึงถือเป็นการเปิดโอกาสด้านการเรียนรู้เก่ียวกับ

เทคนิค การจัดการ การอนุรักษ์ การแก้ไข และการประยุกต์ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

ซึ่งเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ เทคนิค 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเสริมสร้างองค์ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ใหม่ ๆ ของคณาจารย์ใน

สาขาวิชา 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ การต่อยอดจากองค์ความรู้ และการประยุกต์องค์ความรู้ใหมท่ี่เหมาะสมต่อ

ชุมชน ท้องถิ่น 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1. อาจารย์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2562  ถึง วันที ่31/03/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 8,100.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. จํานวนกิจกรรมท่ีสําเร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201102010121 1. ศึกษาดูงานของอาจารย์ 

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดําเนินการ 

   สถานที่ศึกษาดูงาน 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 2400 บาท 

ค่าที่พัก 3 ห้อง ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 1200 บาท 

ค่าพาหนะในการเดินทาง 1 คัน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 2250 บาท เป็นเงิน 4500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8100 บาท 

8,100.00 0.00 8,100.00 0.00 0.00 

รวม 8,100.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. ศึกษาดูงานของอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า    รหัสโครงการ 

6208000020 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 

 

     แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งนักศึกษาจะต้องได้รับการส่งเสริม 

และพัฒนาทางด้านวิศวกรรมอย่างเต็มที่ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ได้พัฒนาไปอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ จึงจัดกิจกรรม

ดังกล่าว 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าใหม้ีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้จากการศึกษาในห้องเรียน นอกห้องเรียน และจากการศึกษาดูงาน 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทุกช้ันปี 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1.ขออนุญาตจัดทําโครงการ 

    2.จัดซื้อจัดจ้าง 

    3.เบิกจ่าย 

    4.จัดกิจกรรม 

    5.รายงานผล 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 18,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนกิจกรรมทีดํ่าเนินแล้วเสร็จ กิจกรรม 5 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. สามารถจัดกิจกรรมเป็นไปตามเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 

303



11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201101020121 1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอน(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 1640 บาท เป็นเงิน 1640 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1640 บาท 

1,640.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00 

201101020231 2. ตู้บานเลื่อนกระจก 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : ตู้บานเลื่อนกระจก 2 ตู้ๆละ 4390 บาท เป็นเงิน 8780 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8780 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ตู้บานเลื่อนกระจก 2 ตู้ๆละ 4390 บาท เป็นเงิน 8780 บาท ราคา 

4390 จํานวน 2 ตัว รวมเป็นเงิน 8,780.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 8,780.00 บาท 

8,780.00 8,780.00 0.00 0.00 0.00 

201101020331 3. เครื่องปริ้นเตอร์ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : เครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่องๆละ 3790 บาท เป็นเงิน 

7580 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7580 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เครื่องปริ้นเตอร์ ราคา 3790 จํานวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 7,580.00 

บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 7,580.00 บาท 

7,580.00 7,580.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 18,000.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน(ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวัสดุเพียงพอต่อการเรียนการสอน ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความครบถ้วนเพียงพอวัสดุในการเรียนการสอน ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
2. ตู้บานเลื่อนกระจก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
3. เครื่องปริ้นเตอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

 แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเคม ี   รหัสโครงการ 6208000021 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62318 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองด้วยสาขาวิชาเคมีต้องมีการเรียนรู้และการใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีความชํานาญ

และเช่ียวชาญ ดังน้ันจึงต้องมีการอบรมการใช้เคร่ืองมือที่มีความจําเพาะ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ

ในการใช้และการบํารุงรักษาเครื่องมือ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานในการใช้เคร่ืองมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาและผูท้ี่สนใจ จํานวน 25 คน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2562  ถึง วันที ่31/03/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 6,300.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201104020121 1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ชั้นสูง เทคนิค

พื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดําเนินการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตอบแทน,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 คน ๆ ละ 7 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 4200 บาท 

ค่าเอกสาร 25 ชุดๆ ละ 84 บาท เป็นเงิน 

2100 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6300 บาท 

6,300.00 0.00 6,300.00 0.00 0.00 

รวม 6,300.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเคมี   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2

(ม.ค.6–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3

(เม.ย.62 มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4

(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยเครือ่งมอืการวิเคราะห์ชั้นสูง 

เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการอบรม ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม

โครงการ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00

  

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    รหัส

โครงการ 6208000024 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62317 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), 

KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), KPI309 ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 

 

      แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 แผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและ

ท้องถ่ิน มีความจําเป็นที่ต้องพัฒนานักศึกษาให้มีองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และตามการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในอนาคตจะเป็นบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพและพัฒนาตนเองตามวิชาชีพต่อไปได้ 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 2.เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑติ

ที่พึงประสงค์ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1.นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 100 คน 2.อาจารย์ประจําสาขาอาชี

วอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 5 คน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1.การจัดสัมมนา 2.การจัดอบรม 3.การศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 28,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม คน 100 
เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษา อาจารย ์สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินการได้ตรงตามไตรมาสท่ีกําหนด เดือน 12 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201103010121 1. การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 2 (1 ม.ค.62 - 31 มี.ค.62) และ ไตร

มาส 3 (1 เม.ย.62 - 30 มิ.ย.62) 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ตามเอกสารแนบ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11000 บาท 

11,000.00 0.00 5,500.00 5,500.00 0.00 

201103010221 2. เปิดโลกอาชีวอนามัย สานสายใย ใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 (1 ต.ค.61 - 31 ธ.ค.61) 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 

ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 1800 บาท 

ค่าอาหารว่าง 100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท รวมเป็น

เงิน 2500 บาท 

ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆ ละ 700 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

201103010321 3. สัมมนาวิชาชีพ จป. 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 4 (1 ก.ค.62 - 30 ก.ย.62) 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 3 

ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 3600 บาท 

ค่าอาหารว่าง 50 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท รวมเป็นเงิน 

2500 บาท 

ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม 1 ครั้งๆ ละ 900 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท 

7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 
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201103010421 4. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับสาขาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 2 (1 ม.ค.62 - 31 มี.ค. 62) 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุประจําสาขาวิชา 1 ครั้ง ๆ ละ 

5800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5800 บาท 

5,800.00 0.00 5,800.00 0.00 0.00 

รวม 28,800.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ งาน 0.00 20.00 20.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนในการออกนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ งาน 0.00 20.00 20.00 0.00 
2. เปิดโลกอาชีวอนามัย สานสายใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาและอาจารย์สาขาอาชีวอนามัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม คน 100.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
3. สัมมนาวิชาชีพ จป. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 0.00 50.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
4. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับสาขาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถจัดหาวัสดุได้ตรงตามงบประมาณที่ได้รับ ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 
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14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

  

  

 

 

 

 

313



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรฟิสิกส ์   รหัสโครงการ 6208000029 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้

หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกล่าวจึงเก่ียวข้องกับการ

บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

ประกอบด้วย การทีมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ

เรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน นอกเหนือจากการ

เรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะเรื่องในการบริการสิ่ง

อํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน เช่น อุปกรณ์การศึกษา 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้มีอุปกรณ์การศึกษาเพียงพอต่อนักศึกษา 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษา จํานวน 200 คน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 10,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนคร้ังที่จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ครั้ง 1 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความครบถ้วนของวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อ ครั้ง 1 
เชิงเวลา  
   1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้ตรงตามไตรมาสที่กําหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-มิ.ย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201101030121 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 (1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61) 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัสดุ

   รายละเอียด : ซื้อวัสดุอุปกรณ์   จํานวน   1 ครั้ง  

10,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

  

  

รวม 10,000.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาฟิสิกส์   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2

(ม.ค.6–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3

(เม.ย.62 มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4

(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งการจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์ 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนของวัสดุ

อุปกรณ์ 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

  

  

 

 

 

 

317



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์    รหัสโครงการ 6208000031 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62318 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 

 

     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสาขาคหกรรมศาสตร์ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพ มีการลงมือทําปฏิบัติการ การ

สาธิต การบรรยายและทดสอบอาหารประเภทต่างๆ ทั้งน้ีการดําเนินการจัดกิจกรรม โครงการ รวมท้ังการ

จัดหาวัสุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นการช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และสําเร็จการศึกษาเป็น

บัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ 

3. เพ่ือให้คณาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์และนักศึกษาประจําหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1. การศึกษาดูงานของอาจารย์ 

    2. การศึกษาดูงานนักศึกษา  

    3. การจัดซือ้อุปกรณ์ เคร่ืองมือเฉพาะด้าน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/06/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 31,580.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. จํานวนกิจกรรมทีดํ่าเนินการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201104030121 1. โครงการอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1-3 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 คนๆ ละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

เป็นเงิน 4200 บาท 

ค่าอาหารว่าง 30 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1500 

บาท 

ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 1000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6700 บาท 

6,700.00 0.00 0.00 6,700.00 0.00 

201104030221 2. โครงการอบรมทางด้านภาษาต่างประเทศ

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 - 3 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 คนๆ ละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

เป็นเงิน 4200 บาท 

ค่าอาหารว่าง 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1500 

บาท 

ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 1000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6700 บาท 

6,700.00 0.00 0.00 6,700.00 0.00 

201104030321 3. การอบรมทางด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 - 3 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 คนๆ ละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

เป็นเงิน 4200 บาท  

ค่าอาหารว่าง 30 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1500 

บาท  

ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 900 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6600 บาท 

 

 

 

6,600.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 

320



201104030431 4. เครื่องเสียงแบบพกพา 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : 1. เป็นเครื่องเสียงแบบพกพา PWS-210UTB 

2. รับสัญญาณบลูทูธได้ระยะ 5-10 เมตร 

3. ระยะทางไมโครโฟนไร้สาย 10-35 เมตร 

4. สามารถปรับเสียงทุ้ม หรือแหลม และ echo ได้ 

5. ขนาดลําโพง 6.5" 

6. กําลังไฟ : AC : 220V/50-60 Hz, DC: 12V 1.2 AH 

7. ลําโพงพกพา มีกําลังขับ 15 วัตต์ Max 30 วัตต์ 

8. ช่วงความถี่ VHF 165 - 210 MHz 

9. ขนาด 18 x 11 x 30 cm 

10. ความไวตอบสนอง 10 dBu V (S/N over 60 dB) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5980 บาท 

 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เครื่องเสียงแบบพกพา ราคา 2990 จํานวน 2 เครื่อง รวมเป็น

เงิน 5,980.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 5,980.00 บาท 

5,980.00 5,980.00 0.00 0.00 0.00 

201104030521 5. โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางด้านคหกรรม

ศาสตร์ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 คนๆ ละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 600 

บาท 

ค่าเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน 1400 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5600 บาท 

5,600.00 0.00 0.00 5,600.00 0.00 

รวม 31,580.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาคหกรรมศาสตร์   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. โครงการอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 
2. โครงการอบรมทางด้านภาษาต่างประเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งการจัดกิจกรรม กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 
3. การอบรมทางด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 1.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 
4. เครื่องเสียงแบบพกพา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเครื่องเสียงแบบพกพา ชึ้น 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
5. โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางด้านคหกรรมศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา    รหัสโครงการ 

6208000032 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62318 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), 

KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 

 

  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งประชาคมโลกกําลังเผชิญกับ

ความท้าทายรอบด้าน สาขาวิชาวิศกรรมการจัดการ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในสายงานการศึกษาของ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้ร่วมโครงการได้ศึกษาการทํางาน การวางแผนงานและการพัฒนาศักยภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาและอาจารย์ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดอบรมและนิเทศนกัศึกษา 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 27,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนผู้เข้ารว่มโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. การดําเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201104040121 1. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดําเนินการ 

   สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คนๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 120 บาท เป็น

เงิน 720 บาท 

ค่ารถตู้ 1 คัน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท 

ค่าน้ํามันรถตู้ 1 คัน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1720 บาท 

1,720.00 1,720.00 0.00 0.00 0.00 

201104040221 2. โครงการศึกษาดูงาน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สถานที่ศึกษาดูงาน 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง 12 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท 

เป็นเงิน 5760 บาท 

ค่าออกรถบัส 1 คัน 1 ครั้งๆ ละ 1000 บาท เป็นเงิน 1000 บาท 

ค่าออกรถตู้ 1 คัน 1 ครั้งๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท 

ค่าน้ํามัน/ค่าทางด่วน 2 คัน 2 วัน ๆ ละ 1500 บาท เป็นเงิน 6000 บาท 

ค่าที่พัก 5 ห้อง 1 คืน ๆ ละ 1200 บาท เป็นเงิน 6000 บาท 

ค่าถ่ายเอกสาร 1 งาน เป็นเงิน 2500 บาท 

เอกสารอื่นๆ 1 งาน เป็นเงิน 1240 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23000 บาท 

23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 

201104040321 3. โครงการไหว้พระพิษณุและปฐมนิเทศ

นักึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 4 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

เป็นเงิน 1800 บาท 

ค่าของในพิธี 1 รายการ เป็นเงิน 980 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2780 บาท 

2,780.00 0.00 0.00 0.00 2,780.00 

รวม 27,500.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ   

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2

(ม.ค.6–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3

(เม.ย.62 มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. โครงการศึกษาดูงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
3. โครงการไหว้พระพิษณุและปฐมนิเทศนักึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    

รหัสโครงการ 6208000033 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI305 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา (154 คน) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ัง

การเตรียมพร้อมทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21 Century Skills) เพ่ือให้นักศึกษาได้เติบโตและมีชีวิตอยู่ในโลก

ปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ภายใต้กรอบการ

พัฒนา วิสัยทัศน์และความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะในทุกด้าน
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ให้มีความรู้เท่าทันศาสตร์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง การมีวิทยากรพิเศษที่มีความรู้

ความสามารถ มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชุนภายนอกมาถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้การเรียนการสอนในสาขาวิชามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทําให้

นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้หลายทางยิ่งข้ึน  

 

4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคณุภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม  

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1. นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้รบัความรู้ทางวิชาการ/ทักษะทาง

วิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน  

2. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทําภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

 

6. วิธีการดําเนินงาน  1. จัดโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2. จัดโครงการส่งเสริม

และพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 4,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาํภายใน 1 ปีไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมดําเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201101040121 1. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาส 2 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุ 1 ครั้ง 

2800 บาท เป็นเงิน 2800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2800 บาท 

2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 

201101040221 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ

ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาส 3 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุ 1 

ครั้งๆละ 2000 บาท เป็นเงิน 2000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2000 บาท 

2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 

รวม 4,800.00  

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้ารว่มโครงการไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทําภายใน 1 ปี ไม้น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้ารว่มโครงการไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทําภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรจุลชีววิทยา    รหัสโครงการ 

6208000035 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI305 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา (154 คน) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยา โดยมุ่งเน้นพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการควบคู่กับความมีคุณธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี

คุณภาพ พร้อมจะออกไปประกอบสัมมาอาชีพตามสายวิชาชีพของตน เพ่ือนําความเจริญผาสุกมาสู่ตนและ
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สังคมโดยภาพรวมได้ และนอกจากภารกิจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ในฐานะที่เป็น

สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ความพร่ังพร้อมทั้งด้านทรัพยากรและองค์ความรู้ สาขาจุล

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังดําเนินภารกิจด้านวิจัยพัฒนา ให้บริการทางวิชาการ และทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย ถือเป็นภารกิจสําคัญอย่างหน่ึงที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสังคม

อย่างสมดุลและย่ังยืนบนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือให้การดําเนินการของ สาขาจุล

ชีววิทยา ในปีงบประมาณ สําหรับการบริหารจัดการสาขาวิชาดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้การดําเนินงานของ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีประสทิธิภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 การดําเนินงานของ สาขาวิชาจุลชีววิทยามีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตร 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1. จัดซือ้วัสดุการศึกษาให้เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการในการดําเนินงานของ

หลักสูตร 

    2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานทางจุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษา 

    3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 3,300.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ไปศึกษาดูงาน ครั้ง 1 
เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในการศึกษาดูงาน ครั้ง 1 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินกิจกรรมตามไตรมาสที่กําหนด ครั้ง 1 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201101050121 1. กิจกรรมศึกษาดูงานทางจุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษา

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 3 (1 เมษายน 62 - 30 มิถุนายน 62) 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ใช้สอย

   รายละเอียด : 1.ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ที่พัก เบี้ย

เลี้ยง และอื่นๆ  2800 บาท 

2.ค่าบํารุงรักษารถ/ค่าเช่ารถ  500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3300 บาท 

3,300.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 

รวม 3,300.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยา   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมศึกษาดูงานทางจุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาและอาจารย์ที่ไปศึกษาดูงาน ร้อยละ 80 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสําเร็จของนักศึกษาและอาจารย์ที่ไปศึกษาดูงาน ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสโครงการ 6208000037 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62413 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI407 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนน้ัน จะต้องมีหน่วยงานท่ีสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนเพื่ออํานวยความสะดวก และสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการ

สอน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนดําเนินการไปได้ด้วยดี 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. เพ่ือให้การบริหารงานภายในคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือชําระค่าสาธารณปโภคของคณะ 

4. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดประชุมคณะกรรมการและบุคลากร 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อวัสดุ  ชําระค่าธรรมเนียม  ชําระค่าสาธารณูปโภค และจัดประชุม 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 252,615.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนคร้ังที่ดําเนินการซ่อมแซมและจ้างเหมาบริการ ครั้ง 4 
   2. จํานวนคร้ังที่ดําเนินการจัดประชุม ครั้ง 6 
   3. จํานวนคร้ังที่ชําระค่าสาธารณูปโภค ครั้ง 10 
   4. จํานวนคร้ังที่ชําระค่าบํารุงสมาชิก AUCC ครั้ง 1 
   5. จํานวนคร้ังที่จัดประชุม ครั้ง 4 
   6. จํานวนตร้ังที่จัดซื้อวัสดุ ครั้ง 3 
   7. ค่าธรรมเนียมขอใบรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ครั้ง 1 
   8. จํานวนคร้ังที่บุคลากรขออนุญาตไปราชการ ครั้ง 10 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201107020121 1. จัดซื้อวัสดุสําหรับการบริหารจัดการคณะ

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24520 บาท 

24,520.00 0.00 10,000.00 14,520.00 0.00 

201107020221 2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร และค่าจ้าง

เหมาบริการอื่น 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 เดือน  

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และจ้างเหมาบริการอื่น  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 77765 บาท 

77,765.00 9,246.00 24,246.00 24,246.00 20,027.00 

201107020321 3. จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าเบี้ยประชุม 6 ครั้ง เป็นเงิน 

56400 บาท  ค่าพาหนะเหมาจ่าย  18000 บาท  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2730 บาท  ค่าถ่าย

เอกสารการประชุม 7200 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84330 บาท 

84,330.00 14,055.00 28,110.00 14,055.00 28,110.00 

201107020422 4. ชําระค่าสาธารณูปโภค 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

ค่าสาธารณูปโภค

   รายละเอียด : ค่าโทรศัพท์ 12 ครั้ง เป็นเงิน 

7200 บาท  ค่าไปรษณีย์ 4 ครั้ง เป็นเงนิ 8800 

บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16000 บาท 

16,000.00 3,600.00 3,600.00 4,300.00 4,500.00 
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201107020521 5. ดําเนินการจัดประชุมบุคลากร และประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มา

สําหรับการประชุมบุคลากร และการประชุมกับ

หน่วยงานต่าง ๆ    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14000 บาท 

14,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 

201107020621 6. เงินสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน  (AUCC) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ใช้สอย

   รายละเอียด :  เงินสนับสนุนการดําเนินงาน 

โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน

คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน  (AUCC) จํานวน 1 

ครั้ง 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 

6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 

201107020721 7. ค่าธรรมเนียมการขอใบรับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   เมษายน-มิถุนายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าธรรมเนียมการขอใบรับรองใบ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

201107020821 8. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการการเดินทางไปราชการของ

ผู้บริหารและบุคลากร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง /ค่าที่พัก /ค่าพาหนะ/ 

ค่าทางด่วน /ค่าบํารุงรถ /ค่าเช่ารถ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

รวม 252,615.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. จัดซื้อวัสดุสําหรับการบริหารจัดการคณะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดซื้อ ครั้ง 0.00 1.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสําเร็จของกิจกรรม ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 0.00 
2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร และค่าจ้างเหมา

บริการอื่น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการซ่อมแซมและจ้างเหมา

บริการ 

ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ

ซ่อมแซมและจ้างเหมาบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

3. จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดประชุม ครั้ง 1.00 2.00 1.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการจัดประชุม ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
4. ชําระค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ชําระค่าสาธารณูปโภค ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการชําระค่า

สาธารณูปโภค 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

5. ดําเนินการจัดประชุมบุคลากร และประชุมหน่วยงานต่าง ๆ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดประชุมฯ ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการจัดประชุม ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
6. เงินสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน  (AUCC) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งทีดําเนินการชําระเงินสนับสนุน ครั้ง 0.00 6000.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสําเร็จในการชําระเงิน ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
7. ค่าธรรมเนียมการขอใบรับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการเบิกจ่ายตามกําหนด ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
8. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการการเดินทางไปราชการของผู้บริหารและ

บุคลากร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ขออนุญาตเดินทางไปราชการของ

บุคลากร 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ    รหัสโครงการ 

6208000041 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 

 

     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง

จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเร่ืองของความรู้ คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมท้ังจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกันการศึกษาแหล่งเรียนรู้

นอกสถานท่ีจึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สําคัญอย่างมากอยากหน่ึงซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
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ด้วยตนเองทําให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น  เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ทําให้

ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์

และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงได้

จัดทําโครงการน้ีขึ้นเพ่ือเป็นเพ่ิมพูลและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดีย่ิงขึ้น 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบนโยบายมหาวิทยาลัยต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ศึกษาดูงานและเข้าประชุมวิชาการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 56,840.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนนักศึษาและอาจารยท์ี่เข้าร่วมโครงการ คน 63 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความสําเร็จของกิจกรรมที่ดําเนินการ กิจกรรม 2 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201101060121 1. ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดําเนินการ 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง  จํานวน 6 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 1,440 บาท 

ค่าจ้างเหมารถตู้  จํานวน 2 คันๆละ 1 วันๆละ 2,50  บาท   5,500 บาท 

ค่าออกรถบัสมหาวิทยาลัย  จํานวน 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 1,500 บาท 

ค่าน้ํามันรถ  1,400 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,840 บาท 

9,840.00 0.00 0.00 9,840.00 0.00 

201101060221 2. การเข้าร่วมงานประชุม

วิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ 

AUCC 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดําเนินการ 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง   5  คนๆละ 5 วัน ๆ ละ 240 บาท  เป็นเงิน 6,000 

บาท 

ค่าเช่ารถตู้  จํานวน 2 คัน ๆ ละ 5 วันๆละ 2,250 บาท  เป็นเงิน 22,500 บาท 

ค่าที่พัก  3 ห้องๆละ 3 คืนๆละ  1,500 บาท  เป็นเงิน 13,500 บาท 

ค่าลงทะเบียนร่วมงาน  5 คนๆละ 1,000 บาท  เป็นเงิน 5,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,000 บาท 

47,000.00 0.00 47,000.00 0.00 0.00 

รวม 56,840.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม้น้อยกว่า คน 0.00 0.00 50.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 50.00 0.00 
2. การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางด้าน

คอมพิวเตอร์ AUCC 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนของอาจารย์อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

  

  

 

 

 

342



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์    รหัสโครงการ 6208000042 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62317 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง

จากประสบการณ์ของตนเอง การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสําคัญอย่าง

มาก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทําให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองที่ศึกษาอย่างแท้จริง 

ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการให้

เกิดแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายจากสถานประกอบการเพื่อให้

นักศึกษาได้เกิดการบูรณาการความรู้ที่ได้จากสถานประกอบการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน และการ

ทํางานในอนาคตได้ 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และ

รู้จักนํามาประยุกต์ใช้กับการเรียน การทํางานในอนาคต เพ่ือให้เกิดประโยชน์ได้ 

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมทักษะในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย และ

สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

3. นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เกิดทักษะกระบวนการการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มี

ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ตลอดจนแสดงความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1. อบรมให้นักศึกษา 

    2. เตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 

    3. ศึกษาดูงานนักศึกษา 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 9,900.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. ผู้เข้าร่วมอบรมค่ายคณิตศาสตร์ คน 25 
   2. ศึกษาดูงาน ครั้ง 1 
   3. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คน 20 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201103020121 1. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 บาท 

500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 

201103020221 2. ศึกษาดูงานสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 3 ( 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

สถานที่ดําเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าใช้รถ  1500 บาท 

ค่าน้ํามัน 1000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2800 บาท 

2,800.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 

201103020321 3. อบรมการจัดค่ายคณิตศาสตร์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 

ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3600 บาท 

ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 3000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6600 บาท 

6,600.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 9,900.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 0.00 0.00 0.00 20.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
2. ศึกษาดูงานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมศึกษาดูงาน ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
3. อบรมการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 25.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้    รหัสโครงการ 6208000045 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI319 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม), 

KPI322 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิตบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม), KPI324 

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 30), KPI326 จํานวนบุคลากรของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการเข้าสู่ตําแหน่งสูงข้ึน (ไม่น้อยกว่า 2 คน) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี

ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับปริญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบัณฑิตด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถทาง

วิชาการควบคู่กับความมีคุณธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พร้อมจะออกไปประกอบสัมมาอาชีพตาม
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สายวิชาชีพของตน  เน่ืองจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างและความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มรวดเร็วมากย่ิงข้ึนจากกระแสโลกาภิวัฒน์และการเข้า

ร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ทําให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจําเป็นต้อง

พัฒนาศักยภาพของตนเอง อย่างต่อเน่ืองในมิติที่หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน การทําวิจัย การประกัน

คุณภาพการศึกษา ด้านภาษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวทําให้การจัดพัฒนาบุคลากรของคณะเป็นสิ่งที่ต้องดาเนิน

การอย่างเร่งด่วนและต่อเน่ือง  

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1)  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  

2) เพ่ือใหค้วามรู้และเตรียมความพร้อมสําหรับคณาจารย์ที่จะเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ  

3) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงานและการให้บรกิารของเจ้าหน้าที่  

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1. บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ รวมทั้งการนําเสนอผลงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 426,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ไป

ราชการอ่ืน 

ไตรมาส 4 

เชิงคุณภาพ   
   1. ะดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามาารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
 

348



11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201102020121 1. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม

ประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ไปราชการอื่น 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ามันรถ/ค่า

บารุงรถ/ค่าเช่ารถ/ค่าพาหนะเหมาจ่าย/ค่าทาง

ด่วน/ ค่าลงทะเบียน/ค่าที่พัก     

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 406000  บาท 

406,000.00 80,000.00 100,000.00 126,000.00 100,000.00 

201102020221 2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ระยะเวลาดําเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 2 วันๆละ 6 ชั่วโมง 

ๆละ 600 บาท 

ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6,800 บาท 

ค่าวัสดุสําหรับการอบรม 6,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   20000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

รวม 426,000.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม

ประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ไปราชการอื่น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไปราชการสารับผู้บริหารและบุคลากร ครั้ง 4.00 6.00 6.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้ไปร่วมประชุม/

ฝึกอบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจชองผู้เข้าอบรม ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช    รหัสโครงการ 

6208000046 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62318 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), 

KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

     ตามโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรใหม่ 2557 

กําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง เพ่ือเป็นการสร้าง

เสริมประสบการณ์ตรงในการเรียนวิชาชีพจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการจริง  นักศึกษาจะได้นําความรู้ 

ทักษะและประสบการณ์จากที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวเพ่ือยู่ร่วมทํางานกับ
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บุคคลภายนอก เป็นการเตรียมตัวสู่อาชีพอย่างมีอาชีพอย่างมีคุณภาพ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้ตระหนัก

ถึงความสําคัญของการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จึงได้จัดทําโครงกานิเทศติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในหน่วยงาานหรือสถานประกอบการ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการป้องกันปัญหาและลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที

นักศึกษาออกฝึกงาน และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหลักสูตร คณะ และหน่วยงาน และ/หรือ 

สถานประกอบการต่อไป 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในระบบต่าง ๆ ของหลักสูตร คณะ และหน่วยงานสถาน

ประกอบการให้ได้ผลการเรียนตามเกณพ์ 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้สถานประกอบการการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ (หรือมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) มี

ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนการสอนทีท่ันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความ

ต้องการของตลาดแรงงานมากข้ึน 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน 9 คน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน นิเทศนักศึกษา 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 7,480.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. นักศึกษาและคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชเข้าร่วมกิจกรรม คน 25 
   2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มกิจกรรม มากกว่า 3.51 คน 25 
เชิงคุณภาพ   
   1. 2 นักศึกษาและอาจารยส์าขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้ประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพจากองค์กร

และสถาบันภายนอก ช่วยเปิดแนวความคิดด้านจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

คร้ัง 1 

   2. 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอาจารยส์าขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครอืข่าย

ระหว่างคณาจารย์ สาขาวิชาฯ และผู้มีประสบการณ์ภายนอก 

คร้ัง 1 

เชิงเวลา  
   1. ตามระยะเวลาที่กําหนด คร้ัง 1 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201104050121 1. นิเทศนักศึกษาฝึกประสพการณ์วิชาชีพาสาขาเทคโนโลยี

การผลิตพืช 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1  (ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ใช้สอย

   รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 ครั้ง 1,680 บาท 

2. ค่าพาหนะ/ค่าน้ํามันรถ  2 ครั้ง  4,600 บาท 

3. ค่าที่พัก 1 ครั้ง   1200 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7480 บาท 

7,480.00 7,480.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 7,480.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช   
 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย 
 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. นิเทศนักศึกษาฝึกประสพการณ์วิชาชีพาสาขา

เทคโนโลยีการผลิตพืช 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ครั้ง 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยความความพึงพอใจของอาจารย์นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)    

รหัสโครงการ 6208000047 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62317 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), 

KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), KPI309 ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มียุทธศาสตร์ในการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม นอกจากน้ีให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย และคุณลกัษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมศักยภาพ

ของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่สัมคม และชุมชนต้องการได้ 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2.เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาและอาจารย์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2.ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 45,840.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 50 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201103030121 1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 61- 31 ธ.ค.61) 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 10,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

201103030221 2. ศึกษาดูงานของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้

และประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมตามสถาน

ประกอบการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 3 (1 เม.ย.62 - 30 มิ.ย.62) 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

1.ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และคนขับรถ 11 คนๆละ 2 วันๆ ละ 240 

บาท รวมเป็นเงิน 5280 บาท 

2.ค่าออกรถบัส 1 คัน ๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 1000 บาท รวมเป็นเงิน 

2000 บาท 

3.ค่าน้ํามันรถบัส 1 ครั้งๆ ละ 4000 บาท รวมเป็นเงิน 4000 บาท 

4.ค่าที่พัก 5 ห้อง ๆ ละ 1 คืนๆ ละ 1200 บาท รวมเป็นเงิน 

6000 บาท 

ค่าวัสดุ 

1. ค่าวัสดุประกอบการอบรม 1 ครั้ง ๆ ละ 8720 รวมเป็นเงิน 

8720  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

 

 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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201103030321 3. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 4 (1 ก.ค.62 - 30 ก.ย.62) 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช่สอย  

1.เบี้ยเลี้ยงอาจารย์และคนขับรถ 8 คน ๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 

บาท รวมเป็นเงิน 3840 

2.ค่ารถตู้ออก จํานวน 1 คันๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 500 บาท รวมเป็น

เงิน 1000 บาท 

3.ค่าน้ํามันรถตู้ 1 คัน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 

1000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,840 บาท 

5,840.00 0.00 0.00 0.00 5,840.00 

รวม 45,840.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชา

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เอกสารประชาสัมพันธ์ รายการ 3.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. ศึกษาดูงานของนักศกึษา เพื่อส่งเสริมความรูแ้ละประสบการณ์

ในงานอุตสาหกรรมตามสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
3. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 50.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อกิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์อยู่ในระดับดี ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุทางการศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    รหัสโครงการ 

6208000049 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62404 โครงการจัดหาและปรบัปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

        แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

สาขาสาธารณสุขชุมชนจําเป็นต้องใช้วัสดุสํานักงาน และครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน จึงได้จัดทํา
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โครงการโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม เพ่ือจัดหาวัสดุสํานักงาน

และครุภัณฑ์มาไว้ใช้ในการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบัณฑิตสาธารณสุขให้ตรงกับ

ความต้องการของพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมต่อไป 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพ่ือใช้ในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

2.   เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพ่ือใช้ในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์และนักศึกษาสาขาสาธรณสุขชุมชน  

 

6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 31,200.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ 2 
   2. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ครั้ง 1 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201105010131 1. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้ง

โต๊ะ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : เครื่องวัดความโลหิต แบบตั้งโต๊ะ   

พร้อมสายยาง  สายรัดผ้า CUFF MODEL BK1001  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16050 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะเป็นโลหะ พร้อม CUFF ย้ายเสา

สัญญาณหน้าหลังได้และสายรัดผ้า ราคา 1605 จํานวน 10 เครื่อง รวมเป็น

เงิน 16,050.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 16,050.00 บาท 

16,050.00 16,050.00 0.00 0.00 0.00 

201105010231 2. ไมค์ลอยคู่ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาสาธารณสุขชุมชน 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : ไมค์ลอยคู่ UHF  จํานวน 2 คู่ 

- ระบบความถี่ UHF 

- ย้ายเสารับสัญญาณหน้าหลังได้ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8800 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ไมค์ลอยคู่ UHF ราคา 4400 จํานวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 8,800.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 8,800.00 บาท 

8,800.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00 

201105010321

 
  

3. จัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการ

สอน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาสาธารณสุขชุมชน 

วัสดุ

   รายละเอียด : วัสดุสํานักงาน  5 รายการ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6350 บาท 

6,350.00 6,350.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 31,200.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑ์ที่ดําเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาได้ถูกต้องครบถ้วน ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 
2. ไมค์ลอยคู่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ์ที่ดําเนินการจัดซื้อ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการจัดซื้อ ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
3. จัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จในการจัดซื้อวัสดุ ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสโครงการ 

6208000052 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), 

KPI334 ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา (ระดับ 5), KPI335 จํานวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วมโครงการ (1,400 คน) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 15 

หลักสูตร และในแต่ละหลกัสตูรมีรายวิชาฝึกปฏิบัติ  ซึ่งจาํเป็นต้องใช้วัสดุในแต่ละรายวิชาฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้การ

เตรียมสัมฤทธ์ิผลอย่างเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ นอกจากน้ันแต่ละสาขาวิชายังมีรายวิชาการฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพที่นักศึกษาของคณะต้องลงเรียนในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องได้รับ

การพัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถ เพ่ือนาไปใช้ประกอบ

อาชีพของตนในอนาคต การที่จะพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษานั้น  ดังน้ันการจะดําเนินการให้มี

ประสิทธิภาพได้น้ัน จําเป็นต้องมีวัสดุและอุปกรณ์ที่เพียงพอสําหรับในแต่ละหลักสูตร และสอดคล้องกับรายวิชา

ที่จะต้องฝึกปฏิบัติจริง  

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีศกัยภาพในการเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาต่าง ๆ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อวัสดุในรายวิชาต่าง ๆ ที่มีการฝึกปฏิบัติ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 566,748.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนรายวิชา รายวิชา 150 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละของการเบิกจ่าย ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201101070121 1. จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติการ วัสดุฝึกประสบการณ์ เตรียม

ฝึกประสบการณ์ และวัสดุการจัดการเรียนการสอน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   มกราคม - กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัสดุ

   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติการ วัสดุฝึก

ประสบการณ์เตรียมฝึกประสบการณ์ และวัสดุการ

จัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 659,698 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 566,748 บาท 

566,748.00 0.00 265,000.00 73,748.00 228,000.00 

รวม 566,748.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติการ วัสดุฝึกประสบการณ์ เตรียม

ฝึกประสบการณ์ และวัสดุการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ ครั้ง 0.00 50.00 15.00 35.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสโครงการ 6208000056 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.011 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI305 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา (154 คน), KPI317 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80) 

 

     แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรต่าง ๆ 

จํานวน 15 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องได้รับการ

พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน   

การจัดการศึกษาการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองมีความสาคัญต่อการผลิตบัณฑิตซึ่งเป็น

365



จุดมุ่งหมายท่ีสาคัญของสถาบันอุดมศึกษา ให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไป

ตามความต้องการของสังคม ซึ่งสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย และเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 

ต่อไป 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัย  

2. เพ่ือให้มีหลกัสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

3. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ประชุม/สัมมนาวิพากย์หลักสูตร 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 27,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุง หลักสูตร 1 
เชิงคุณภาพ   
   1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุง หลักสูตร 1 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201101080121 1. การปรับปรุงหลักสูตรวิทยากร

คอมพิวเตอร ์

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวทิยากร 3 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  เป็นเงิน 10,800 บาท 

ค่าอาหาร 10 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 10 คนๆ

ละ 2 มื้ฎอๆละ 35 บาท เป็นเงิน 700 บาท  ค่าจ้างพิมพ์เอกสารหลักสตูร 3,000 บาท ค่าทํา

เล่มหลักสูตร 8,000 บาท ค่าวสัดุสาํหรับการจัดทําหลักสูตร 3,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27000 บาท 

27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 

รวม 27,000.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. การปรับปรุงหลักสูตรวิทยากรคอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีหลักสูตรได้รับการปรับปรุง หลักสูตร 0.00 1.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสําเร็จในการปรับปรุงหลักสูตร ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00
  

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของกองกลาง    รหัสโครงการ 6211000001 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI319 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาบุคลากร 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้และทกัษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรสายสนับสนุนให้มีพฤติกรรมการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อ

ผู้รับบริการ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่

จําเป็น ต้องใช้ในการปฏิบัติการตามตําแหน่ง จํานวน 100 คน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงานแหล่งการจัดการเรียนรู้ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนกิจกรรม กิจกรรม 1 
   2. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 100 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80 
   2. ร้อยละของบุคลากรนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาร้อยละ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 100 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211170121 1. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ

กองกลาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : 1.ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400 บาท 2. 

ค่าใช้สอย 175,600 บาท 3. ค่าวัสดุ 10,000 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

รวม 200,000.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี   
 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของกองกลาง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

การดําเนินกิจกรรมอาจไม่เป็นไปตามไตรมาสที่ตั้งไว้ ดําเนินการติดตามเร่งรัดการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามไตรมาสที่กําหนด
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ    รหัสโครงการ 

6211000002 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI321 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ/กิจกรรม) 

 

       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 23 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

ประกอบด้วยประธานสภาและกรรมการสภา ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําและข้าราชการมหาวิทยาลัย  และ

มาตรา 24 ข้อ 2 แสวงหาแนวทางร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลัง

การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปะวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืน
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ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและย่ังยืน  ให้บริการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมมุ่งสู่ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “แหล่งจัดการความรู้ภูมิปัญญา พัฒนาครูและท้องถ่ิน เกษตร 

อุตสาหกรรม สืบสานวัฒนธรรมมรดกโลก” ซึ่งจําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรและสภา

คณาจารย์และข้าราชการ ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แนวทางการและบทบาทของตนเอง  ในการเสริมสร้าง

และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการ อันจะนําไปสู่การพัฒนาประชาคมมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืนตลอดไป  สภาคณาจารย์และข้าราชการในฐานะเป็นตัวแทนของ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความ

เข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ คือ การสร้างความเป็นผู้นําในการแสวงหา การ

ถ่ายทอดการรอบรู้ การรู้ลึกการรู้เท่าทัน และการคาดการณ์ล่วงหน้าต่อตนเองต่อสังคมไทย และต่อโลกให้แก่

บัณฑิตที่ผลิตออกไป  และเพ่ือให้การสนับสนุนภารกิจของสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นไปได้อย่าง

คล่องตัวในการบริหารจัดการ มีความจําเป็นอย 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. พนักงานมีสวัสดิการที่ครอบคลุมและทั่วถึง 

2. พนักงานมคีวามมั่นคงในชีวิตด้านสวัสดิการและสิทธิผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 

3. มีความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงกองทุนสวัสดิการและสทิธิผลประโยชน์ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจด้านสวัสดิการและสทิธิประโยชน์ของพนักงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 21,200.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมอบรมด้านสวัสดิการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั ร้อยละ 80 
   2. จํานวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมอบรมให้ความรูด้้านสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเข้าอบรมด้านสวัสดิการของบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั ร้อยละ 85 
   2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเข้าอบรมให้ความรู้ด้านสทิธิประโยชน์ของบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211180121 1. กิจกรรมที่ 1 อบรมด้านสวัสดิการของ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 1,200 บาท 

จํานวน  3 ช.ม. เป็นเงิน 3,600 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร เป็นเงิน 1,000 บาท 

3. ค่าอาหารว่าง 80 คน 1 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 

4. ค่าใช้สอยอื่นๆ เป็นเงิน 3,200 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,600 บาท 

10,600.00 0.00 10,600.00 0.00 0.00 

201211180221 2. กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ

ประโยชน์ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2562 - กันยายน 

2562) 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 1,200 บาท 

จํานวน 3 ช.ม. เป็นเงิน 3,600 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร เป็นเงิน 1,000 บาท 

3. ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม 80 คน 1 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 

2,800 บาท 

4. ค่าใช้สอยอื่นๆ เป็นเงิน 3,200 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,600 บาท 

10,600.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00 

  

รวม 21,200.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ งานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมที่ 1 อบรมด้านสวัสดิการของบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมด้านสวัสดิการของบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าอบรมด้านสวัสดิการ

ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์

ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์

ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าอบรมให้ความรู้ด้าน

สิทธิประโยชน์ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

โครงการไม่สามารถจัดได้ตามแผนการดําเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการที่กําหนดไว้ เจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์และข้าราชการคอยติดตามตรวจสอบและนําเข้าหารือในวาระการประชุมประจําเดือน ก่อนล่วงหน้า 1 ไตรมาส 
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  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ    รหัสโครงการ 6211000005 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

        แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 23 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

ประกอบด้วยประธานสภาและกรรมการสภา ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําและข้าราชการมหาวิทยาลัย  และ

มาตรา 24  โดยมีหน้าที่ ดังน้ี  

(1) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี

หรือสภามหาวิทยาลัย   
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(2) แสวงหาแนวทางร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ    

(3) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย  และเพ่ือให้การสนับสนุนภารกิจของสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นไปได้อย่างคล่องตัวในการ

บริหารจัดการด้านงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องใช้งบประมาณไปในการ

บริหารจัดการเรื่องต่างๆ ได้แก่  การเข้าร่วมประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย 

(ทปสท.)  การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  การจัดทําเอกสารข้อมูลด้านต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย และการพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในด้านต่างๆ เพ่ือนําไปสู่การ

สร้างขวัญและกําลังใจท่ีดีประชาคม อันจะส่งผลประโยชน์และประสิทธิภาพต่อองค์กรเป็นสําคัญ  

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือจัดการประชุมสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

2. เพ่ือเข้าร่วมประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกรรมการสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

4. เพ่ือจัดกิจกรรมการสภาคณาจารย์สัญจรภายในมหาวิทยาลัย 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1. ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

2. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

6. วิธีการดําเนินงาน 1. จัดประชุมสภาคณาจารย์ฯ จํานวน 12 เดือน  

    2. เข้าร่วมประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 

    3. จัดกิจกรรมารสภาคณาจารย์สัญจรภายในมหาวิทยาลัย ระดับคณะและหน่วยงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 178,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. ค่าเฉลีย่รอ้ยละของจํานวนคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80 
   2. การเข้าร่วมประชุม ทปสท. และกิจกรรมอื่นที่เก่ียวข้องกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ัง 4 
   3. กิจกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจรภายในมหาวิทยาลยั ระดับคณะและหน่วยงาน กิจกรรม 1 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการจากหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ร้อยละ 85 
   2. รายงานประจําปีสภาคณาจารย์และข้าราชการ เล่ม 1 
   3. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม ทปสท. /กิจกรรมอื่นๆที่เก่ียวข้อง คร้ัง 4 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201227030121 1. บริหารจัดการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 กันยายน 2560 - 30 ตุลาคม 2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยประชุมสภาคณาจารย์ฯ 12 ครั้งๆ ละ 8,200 

บาท เป็นเงิน 98,400 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม 12 ครั้งๆ ละ 3,000 

บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 

3. ค่าอาหารว่าง 17 คนๆ ละ 12 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงนิ 7,140 บาท 

4. ค่าวัสดุ 4 ครั้งๆ ละ 5,565 บาท เป็นเงิน 22,260 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,800 บาท 

163,800.00 40,950.00 40,950.00 40,950.00 40,950.00 

201227030221 2. การจัดกิจกรรมสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการสัญจร ระดับคณะและ

หน่วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2560 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : 1. ค่าอาหารว่าง จํานวน 200 คน มื้อละ 35 บาท เป็น

เงิน 7,000 บาท 

2. ค่าวัสดุ จํานวน 4 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 

รวม 178,800.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ งานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. บริหารจัดการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายงานผลการดําเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 

2. การจัดกิจกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร 

ระดับคณะและหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายงานผลการจัดกิจกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สัญจร 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

ประธานหรือกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม ทปสท. ได้ตามค่า

เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

เจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์ฯ ตรวจสอบงบประมาณทุกไตรมาสเพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณให้สอดคล้อง

ต่อแผนการดําเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ประธานหรือกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการประจําเดือนตามค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ตามปฏิทินการประชุม 

เจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์ฯ แจ้งกําหนดการประชุมล่วงหน้าพร้อมทั้งแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมและผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ได้ทางไลน์กลุ่มของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และให้มีหลักฐานยืนยันการไม่เข้าร่วม 

ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมได้เนื่องจากไม่มีวาระการประชุมพิจารณาและไม่เป็นไปตามข้อบงัคบัฯ 

ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

จัดเตรียมเอกสารที่ให้ครบตามวาระการประชุม และตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการกิจการสภามหาวิทยาลัย    รหัสโครงการ 6211000008 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI405 รอ้ยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI406 ร้อยละความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน (ไมน้่อยกว่าร้อยละ 85) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ยราช ภัฏ  พ .ศ . 2547  กํ าหนดให้มหาวิทยาลั ยราช ภัฏ เป็ น

สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ

ช้ันสูง  ทําการสอน  วิจัย  ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่
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สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย ตามโครงสร้างและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 

การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2555 ให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นส่วนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบเท่ากอง โดยใช้อัตรากําลัง

ในงานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  ดังน้ันเพ่ือให้งานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี มีหน้าที่เป็นธุรการของสภามหาวิทยาลัย     ให้การสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอ่ืนที่

เก่ียวข้องกับสภามหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัว ในการบริหารจัดการของ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยน้ัน มีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้งบประมาณไปใน   การดําเนินการจัด

ประชุม การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน การเข้าร่วมประชุม การอบรมและสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ

อํานวยความสะดวกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองเป้าประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจที่ ได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้การบริหารงานกิจการคณะกรรมการ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีประสทิธิภาพและ

สามารถสนับสนุนภารกิจและพันธกิจของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย   ได้อย่างคล่องตัว 

2.  เพ่ือให้การปฏิบัติการร่วมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสภา

มหาวิทยาลัย    ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3.  เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยและสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการเป็นไปตาม กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  ของราชการ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 มี 5 กลุ่ม ประกอบด้วย  

1. กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัยและที่ปรึกษา   

2. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  

3. กลุ่มผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/

สถาบัน/รองผู้อํานวยการสถาบัน/รองผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการกอง  

4. กลุ่มผู้ปฎิบัติการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้างาน  

5. กลุ่มนักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1.  การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามปฏิทินการดําเนินงานของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม 
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2.  อํานวยความสะดวกให้กับนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม 

3.  การจัดกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 3,251,610.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. ค่าเฉลี่ยร้อยละของจํานวนคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 85 
   2. ค่าเฉลี่ยร้อยละของจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด ร้อยละ 85 
   3. ค่าเฉลี่ยร้อยละของการจัดประชุม/กิจกรรม ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 85 
   2. ร้อยละความสําเร็จของรายงานการประชุม/การรายงานผลการดําเนินงานจากการทํา

กิจกรรม/หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201227040121 1. กิจกรรมการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 58,500  *12 = 702,000  บาท ใช้

สอย 28,255  *12= 339,060 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 1,041,060 

บาท  

 

1,041,060.00 260,265.00 260,265.00 260,265.00 260,265.00 

201227040221 2. กิจกรรมการประชุมสภาวิชาการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14,400 *12 = 172,800 บาท 

ค่าใช้สอย 10,575 *12=  126,900 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 299,700  บาท 

299,700.00 74,925.00 74,925.00 74,925.00 74,925.00 

201227040321 3. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 26,800 *12 = 321,600 บาท ใช้สอย 

26,795 *12= 321,540 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 643,140  บาท

  

 

643,140.00 160,785.00 160,785.00 160,785.00 160,785.00 
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201227040421 4. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14,000 *12 = 168,000 บาท 

ค่าใช้สอย 13,910 *12=  166,920 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 334,920 บาท 

334,920.00 83,730.00 83,730.00 83,730.00 83,730.00 

201227040521 5. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ

บริหารงบประมาณและการเงิน  (ก.บ.ง.) 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 14,200 *6 = 85,200 บาท  

ค่าใช้สอย 8,255 *6=  49,530 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134,730  บาท 

134,730.00 22,455.00 44,910.00 22,455.00 44,910.00 

201227040621 6. กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 8,800 *12 = 105,600บาท ใช้สอย 

2,480 *12=  29,760 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,360 บาท

  

 

135,360.00 33,840.00 33,840.00 33,840.00 33,840.00 
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201227040721

 
 

7. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนอื่นๆ 125,000  บาท ค่าตอบแทนเบี้ย

ประชุม 13,000*12=156,000 บาท (125,000+156,000=281,000) 

ค่าใช้สอย (20,130 *12 =241,560+7,000+24,000+30,000 = 

302,560 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 583,560 บาท  

 

583,560.00 114,640.00 114,640.00 114,640.00 239,640.00 

201227040821 8. กิจกรรมคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้ง 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 4,600*12=55,200 บาท ค่าใช้สอย 

665*12 = 7,980 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 63,180 บาท  

 

63,180.00 15,795.00 15,795.00 15,795.00 15,795.00 

201227040921 9. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด : ใช้สอย 1,330 *12=  15,960 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,960  บาท 

 

15,960.00 3,990.00 3,990.00 3,990.00 3,990.00 

รวม 3,251,610.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ งานกิจการคณะกรรมการ  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.

62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยร้อยละของจํานวนคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุมย ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละพึงพอใจของผู้รับริการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. กิจกรรมการประชุมสภาวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยร้อยละของจํานวนคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละพึงพอใจของผู้รับริการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
3. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยร้อยละของจํานวนคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละพึงพอใจของผู้รับริการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
4. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยร้อยละของจํานวนคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละพึงพอใจของผู้รับริการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
5. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหาร

งบประมาณและการเงิน  (ก.บ.ง.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยร้อยละของจํานวนคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละพึงพอใจของผู้รับริการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
6. กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยร้อยละของจํานวนคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละพึงพอใจของผู้รับริการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
7. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยร้อยละของจํานวนคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละพึงพอใจของผู้รับริการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
8. กิจกรรมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นที่

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยร้อยละของจํานวนคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละพึงพอใจของผู้รับริการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
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9. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยร้อยละของจํานวนคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละพึงพอใจของผู้รับริการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

จํานวนการจัดประชุมของแต่ละกิจกรรมจัดไม่ครบหรือเกินกว่าที่กําหนดไว้ตาม

แผนงาน 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานกองนโยบายและแผน เพื่อดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สอดคล้องต่อแผนการดําเนินงาน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมได้เนื่องจากไม่มีวาระการประชุมพิจารณาและไม่เป็นไป

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารให้ครบตามวาระการประชุม และตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทีเ่กี่ยวข้องหรือประธานการประชุมได้รับทราบ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ    รหัสโครงการ 6211000010 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62313 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการของบุคลากรสาย

วิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI322 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/

กิจกรรม), KPI324 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 30) 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา  จัดอยู่ในกลุ่ม (Category) มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา 4 ปี ด้านสังคมศาสตร์ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ดังน้ันการพัฒนา

บุคลากรนอกเหนือจากการให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

ที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น ปัจจุบันมีจํานวนคณาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 40 คน (ร้อยละ 15.16) และระดับรองศาสตราจารย์ 7 คน (ร้อยละ 

2.66) 
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ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงมีเป้าหมายในแต่ละปีที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น ร้อย

ละ 10 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย และยังมีผลพลอยได้คือมีปริมาณผลงาน ทาง

วิชาการของคณาจารย์เพ่ิมขึ้นอีกด้วย 
 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ตระหนักถึงความสําคัญ        

ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับที่สูงข้ึนต่อไป  

2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการให้ทักษะ ความรู้และความเช่ียวชาญ ในการเขียนแผนการสอน 

คําอธิบายรายวิชา เอกสารประกอบการสอน ตํารา และผลงานวิจัย ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน  

3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการสามารถนําส่งผลิตผลงานทางวิชาการและสามารถนําส่งผลง 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

6. วิธีการดําเนินงาน สนับสนุนให้คณาจารย์ย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คน 21 
   2. จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ                รองศาสตราจารย์ คน 5 
   3. จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ คน 1 
เชิงคุณภาพ   
   1. อาจารย์และบุคลากรสายวิชาการมีทักษะ ความรู้ และความเช่ียวชาญ สามารถพัฒนา

เอกสาร                   ทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กําหนด 

คน 27 

   2. ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (สมศ.) ร้อยละ 30 
   3. สัดส่วนของคณาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 30 

เชิงเวลา  
   1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61 – ธ.ค.61)  เป็นเงิน....614,770..........บาท ร้อยละ 21 
   2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62 – มี.ค.62)  เป็นเงิน....692,410..........บาท ร้อยละ 23 
   3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62 – มิ.ย.62) เป็นเงิน....853,630..........บาท ร้อยละ 28 
   4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.62 – ก.ย.62)  เป็นเงิน....839,190..........บาท ร้อยละ 28 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201213020121 1. ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการ

สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-30/09/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน

   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทําผลงานฯ 

ระดับ ผศ. 21 คนๆ ละ 1 งวดๆ ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 840,000 บาท 

- ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทําผลงานฯ ระดับ รศ. 5 คนๆ ละ 

1 งวดๆ ละ 80,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท 

- ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทําผลงานฯ ระดับ ศ. 1 คนๆ ละ 

1 งวดๆ ละ 130,000 บาท เป็นเงิน 130,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,370,000 บาท 

1,370,000.00 342,500.00 342,500.00 342,500.00 342,500.00 

201213020221 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินผลการสอน/เอกสาร

ประกอบการสอน ระดับ ผศ. /

เอกสารคําสอน ระดับ รศ./เอกสาร

คําสอน ระดับ ศ. 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-30/09/2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

ตอบแทน

   รายละเอียด : - ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและ

เอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ. 21 ครั้งๆละ 3  คนๆ ละ 1,300 บาท 

เป็นเงิน 81,900 บาท 

- ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการ

สอน ระดับ รศ. 5 ครั้งๆละ 3  คนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท 

- ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการ

สอน ระดับ ศ. 1 ครั้งๆละ 3  คนๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,900 บาท 

114,900.00 28,725.00 28,725.00 28,725.00 28,725.00 
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201213020321 3. ค่าตอบแทนการประชุม

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทํา

หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ 

มหาวิทนาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-30/09/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : - ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ. 21ครั้งๆ ละ 4คนๆ ละ1,000บาทเป็นเงิน 

84,000 บาท 

- ค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ. 21 ครั้งๆ ละ 4 คนๆ ละ

 1,000 บาท 84,000 

- ค่าตอบแทนการอ่านและประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.  21 ครั้งๆ 

ละ 3 คนๆ ละ 6,000 บาท 378,000 

- ค่าตอบแทนการประชุม สําหรับเลขานุการ ก.พ.ว.  21 ครั้งๆ 

ละ 1 คนๆ ละ 1,000 บาท 21,000 

- ค่าตอบแทนการประชุม สําหรับผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.   21

 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 700 บาท 44,100 

ค่าใช้สอย    

- ค่าเบี้ยเลี้ยงสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ก.พ.ว. และพนักงานขับรถยนต์ 

(เดินทางไปราชการเพื่อประชุมฯ ระดับผศ.) 21 ครั้งๆ ละ 3คนๆ 

ละ240บาท  เป็นงิน15,120บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่

ประเมินผลงานฯระดับ ผศ.)  

21ครั้งๆ ละ10คนๆ ละ35บาท เป็นเงิน7,350บาท 

- ค่าน้ํามัน ค่าบํารุงรถยนต์และค่าทางด่วน (รถยนต์เดินทางไปราชการเพื่อ

ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.)

 21 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 2,000 บาท 

เป็นเงิน 42,000 บาท 

- ค่าจ้างทําเล่มเอกสาร (การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ 

ทําหน้าที่ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.)   21 ครั้งๆ ละ 10

 เล่มๆ ละ 65 บาท เป็นเงิน 13,650 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 689,220 บาท 

689,220.00 172,305.00 172,305.00 172,305.00 172,305.00 
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201213020421 4. ค่าตอบแทนการประชุม

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทํา

หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ  

ระดับ รศ. 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-30/09/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ ระดับ 

รศ.  5ครั้งๆ ละ 4 คนๆ ละ 1,000บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 

- ค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ ระดับ 

รศ. 5ครั้งๆ ละ4คนๆ ละ1,000 บาทเป็นเงิน20,000บาท 

- ค่าตอบแทนการอ่านและประเมินผลงานฯ ระดับ รศ.  5ครั้งๆ ละ3คนๆ ละ

8,000 บาท เป็นเงิน120,000บาท 

- ค่าตอบแทนการประชุมสําหรับเลขานุการ ก.พ.ว.  5ครั้งๆ ละ1คนๆ ละ

1,000 บาท เป็นเงิน 5,000บาท 

- ค่าตอบแทนการประชุม สําหรับผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.  5ครั้งๆ ละ3คนๆ 

ละ700 บาท เป็นเงิน10,500บาท 

ค่าใช้สอย    

- ค่าเบี้ยเลี้ยงสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ก.พ.ว. และพนักงานขับรถยนต์ 

(เดินทางไปราชการเพื่อประชุมฯ ระดับรศ.)5ครั้งๆ ละ3คนๆ ละ240บาท

 เป็นเงิน3,600บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่

ประเมินผลงานฯระดับ รศ.) 5ครั้งๆ ละ10คนๆ ละ 35บาท เป็นเงิน

 1,750บาท 

- ค่าน้ํามัน ค่าบํารุงรถยนต์และค่าทางด่วน (รถยนต์เดินทางไปราชการเพื่อ

ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานฯ ระดับ รศ.)5

ครั้งๆ ละ1คันๆ ละ2,000 บาท เป็นเงิน10,000บาท 

- ค่าจ้างทําเล่มเอกสาร (การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่

ประเมินผลงานฯ ระดับ รศ.)5ครั้งๆ ละ10เล่มๆ ละ65บาท เป็นเงิน3,250บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 194,100 บาท 

 

 

 

194,100.00 48,525.00 48,525.00 48,525.00 48,525.00 
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201213020521 5. ค่าตอบแทนการประชุม

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทํา

หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ 

ระดับ ศ. 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-30/09/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ ระดับ ศ. 

1 ครั้งๆ ละ 4คนๆ ละ1,000บาท 

เป็นเงิน4,000บาท 

- ค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ ระดับ 

ศ. 1ครั้งๆ ละ4คนๆ ละ 1,000 บาทเป็นเงิน4,000บาท 

- ค่าตอบแทนการอ่านและประเมินผลงานฯ ระดับ ศ.  1ครั้งๆ ละ3คนๆ ละ

10,000 บาท  เป็นเงิน30,000บาท 

- ค่าตอบแทนการประชุมสําหรับเลขานุการ ก.พ.ว.  1ครั้งๆ ละ1คนๆ ละ

1,000 บาท เป็นเงิน1,000บาท 

- ค่าตอบแทนการประชุม สําหรับผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.  1ครั้งๆ ละ3คนๆ 

ละ700 บาท เป็นเงิน2,100บาท 

ค่าใช้สอย    

- ค่าเบี้ยเลี้ยงสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ก.พ.ว. และพนักงานขับรถยนต์

(เดินทางไปราชการเพื่อประชุมฯ ระดับ ศ.)  1 ครั้งๆ ละ 3คนๆ 

ละ240 บาท เป็นเงิน720บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่

ประเมินผลงานฯระดับ ศ.) 1ครั้งๆ ละ10คนๆ ละ 35บาท เป็นเงิน

350บาท 

- ค่าน้ํามัน ค่าบํารุงรถยนต์ และค่าทางด่วน (รถยนต์เดินทางไปราชการเพื่อ

ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมิน ผลงานฯ ระดับ ศ.)

 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 2,000 บาท

 เป็นเงิน2,000บาท 

- ค่าจ้างทําเล่มเอกสาร (การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่

ประเมินผลงานฯ ระดับ ศ.)                   1 ครั้งๆ ละ 10

 เล่มๆ ละ 93 บาท เป็นเงิน930บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,100 บาท 

45,100.00 11,275.00 11,275.00 11,275.00 11,275.00 
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201213020621 6. ค่าตอบแทนการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง

ทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-30/09/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 12ครั้งๆ 

ละ17(ประธาน 5,000 บาท) 

คนๆ ละ(กรรมการ4,000 บาท)33,000บาท เป็นเงิน 396,000 บาท 

- ค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ) คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

 12 ครั้งๆ ละ 8 คนๆ ละ1,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท 

- ค่าตอบแทนการประชุม สําหรับเลขานุการ ก.พ.ว. 12 ครั้งๆ ละ 1 คนๆ ละ 

1,000 บาท  เป็นเงิน 12,000 บาท 

- ค่าตอบแทนการประชุมสําหรับผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว. 12 ครั้งๆ ละ 3

 คนๆ ละ 700 บาทเป็นเงิน 25,200 บาท 

ค่าใช้สอย  

- ค่าเบี้ยเลี้ยงสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ก.พ.ว. และพนักงานขับรถยนต์ 

(เดินทางไปประชุมคณะกรรมการจารณาตําแหน่งทางวิชาการ) 12 ครั้งๆ 

ละ 3คนๆ ละ240บาท เป็นเงิน 8,640 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ) 

12 ครั้งๆ ละ14คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 5,880 บาท 

- ค่าน้ํามัน ค่าบํารุงรถยนต์ และค่าทางด่วน (เดินทางไปประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ)  

12 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 

- ค่าจ้างทําเล่มเอกสาร (การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง

วิชาการ)    

12 ครั้งๆ ละ 14 เล่มๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 11,760 บาท 

- ค่าจ้างทําเล่มเอกสาร (การประชุมสภาวิชาการ การขอความเห็นการกําหนด

ตําแหน่งทางวิชาการ)    

12 ครั้งๆ ละ 15 เล่มๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 586,680 บาท 

586,680.00 146,670.00 146,670.00 146,670.00 146,670.00 

รวม 3,000,000.00  
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12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ งานบริหารงานบุคคล (งานพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ) กองกลาง สํานักงานอธิการบดี   

 

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทํา

ผลงานทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการร คน 6.00 7.00 7.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของคณาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ใน

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลการสอน/

เอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ. /เอกสารคําสอน 

ระดับ รศ./เอกสารคําสอน ระดับ ศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการร คน 6.00 7.00 7.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของคณาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ใน

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 

3. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ มหาวิทนา

ลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการร 27 6.00 7.00 7.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของคณาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ใน

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

30 7.50 7.50 7.50 7.50 

4. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ  ระดับ รศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการร 27 6.00 7.00 7.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของคณาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ใน

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 
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5. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ระดับ ศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการร คน 6.00 7.00 7.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของคณาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ใน

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 

6. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการร คน 6.00 7.00 7.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของคณาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ใน

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

จํานวนคณาจารย์ที่ยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กระตุ้น ผลักดัน ให้คณาจารย์เข้าสู่กระบวนการยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    รหัสโครงการ 

6211000022 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI405 รอ้ยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 3. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ยราช ภัฏ  พ .ศ . 2547  กํ าหนดให้มหาวิทยาลั ยราช ภัฏ เป็ น

สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ

ช้ันสูง  ทําการสอน  วิจัย  ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามโครงสร้างและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 

การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2555  ให้งานนิติการเป็นส่วนราชการ

ภายในกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องงานทางด้านกฏหมายของมหาวิทยาลัย 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้การบริหารงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุน

ภารกิจและพันธกิจของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้อย่าง

คล่องตัว 

2) เพ่ือให้การปฏิบัติการร่วมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง

กับมหาวิทยาลัย  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3) เพ่ือให้การบริหารงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ดําเนินการเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับต่าง ๆ  ของราชการ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1. คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย  

2. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)  

3. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด  

4. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

5. คณะกรรมการสอบสวนวินัย 

6. คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

7. กิจกรรมการดําเนินงานด้านกฎหมายอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย  

6. วิธีการดําเนินงาน จัดประชุมและการบริหารงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย  

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,410,360.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย
(Target) 

เชิงปริมาณ  
   1. ร้อยละของรายงานการประชุม ร้อยละ 90
   2. ร้อยละของการรายงานผลการดําเนินงานจากการทํากิจกรรมด้านกฎหมาย ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการจากงานนิติการ ร้อยละ 85
   2. ระดับความสําเร็จงาน ยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั หนังสือเวียน หลักเกณฑ์วิธีการ ที่ดําเนินการเสร็จได้

ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ 90

   3. ระดับความสําเร็จของกระบวนงานคดีที่ดําเนินการเสร็จได้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด 

ร้อยละ 90

เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201227050121 1. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง

และยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 18,600 *12 = 223,200  บาท ใช้

สอย 18,015 *12=  216,180 บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 439,380  

บาท   

 

439,380.00 109,845.00 109,845.00 109,845.00 109,845.00 

201227050221 2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์

และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 10,600 *12 = 127,200 บาท ค่า

ใช้สอย 7,395 *12=  88,740 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 215,940 

บาท  

 

215,940.00 53,985.00 53,985.00 53,985.00 53,985.00 

201227050321 3. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 8,800 *12 = 105,600 บาท ใช้

สอย 6,930 *12=  83,160 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188,760  

บาท  

 

188,760.00 47,190.00 47,190.00 47,190.00 47,190.00 
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201227050421 4. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริง 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 8,800 *12 = 105,600 บาท ใช้

สอย 6,930 *12=  83,160 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188,760 

บาท  

 

188,760.00 47,190.00 47,190.00 47,190.00 47,190.00 

201227050521 5. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบสวน

วินัย 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 8,800 *24 = 211,200บาท  ใช้

สอย 6,930 *24=  166,320 บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 377,520 

บาท   

 

377,520.00 94,380.00 94,380.00 94,380.00 94,380.00 

รวม 1,410,360.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ งานนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยก

ร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของรายงานการประชุม ร้อยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการจากงานนิติการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง

ทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของรายงานการประชุม ร้อยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการจากงานนิติการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
3. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ความผิดทางละเมิด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของรายงานการประชุม ร้อยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการจากงานนิติการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
4. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของรายงานการประชุม ร้อยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการจากงานนิติการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
5. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของรายงานการประชุม ร้อยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการจากงานนิติการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

จํานวนการจัดประชุมของแต่ละกิจกรรมจัดไม่ครบหรือเกินกว่าที่กําหนดไว้ตาม

แผนงาน 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานกองนโยบายและแผน เพื่อดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สอดคล้องต่อแผนการดําเนินงาน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมได้เนื่องจากไม่มีวาระการประชุมพิจารณาและไม่

เป็นไปตามข้อบงัคบัฯ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามวาระการประชุม และตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องหรือประธานการประชุมได้รับทราบ 

   

 

400



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ช่ือโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ    รหัสโครงการ 6211000023 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในองค์การให้มีความสะอาด ปลอดภัย และประสทิธิภาพสูงสุดรวมถึง

เป็นการอํานวยความสะดวกแก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มากข้ึนด้วย 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสดุ 2.

เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 

 คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จ้างเหมาบริการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 12,380,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. ร้อยและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201227060121 1. ค่าจ้างเหมาบริการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตค 61-30 กย 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างทําความสะอาด 

4,800,000 บาท / จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 7,200,000 

บาท และจ้างเหมากําจัดขยะ 380,000 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

12,380,000 บาท 

12,380,000.00 12,380,000.0

0 

0.00 0.00 0.00 

รวม 12,380,000.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการกองกลาง   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ช่ือโครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคม    รหัสโครงการ 6211000026 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

จัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทาการสอน วิจัย 

ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของ

มหาวิทยาลัยคือ 

1. สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต 

2. สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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3. สนับสนุน ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ 

4.สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน 

6. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

3. เพ่ือพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งให้มีศักยภาพสูงสุด 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1. ข้าราชการพลเรือน 

2. ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 

3. ผู้ดารงตาแหน่งบริหารไม่มีวาระ 

4. บุคลากรเจ้าหน้าที่ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามปกติ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 14,723,900.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนบุคลากรที่รับบริการ คน 350 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201228030121 1. สนับสนุนการเรียนการสอนด้านสังคม

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561 - 30/09/2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด :  

1.ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  100,000   

2.เงินคืนค่าหน่วยกิต 50,000   

3. ค่าธรรมเนียมสําหรับการจ้างชาวต่างชาติ  60,000   

4.ค่าซ่อมบํารุงระบบบัญชี 3 มิติ 72,000   

5 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ   

   ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 360,000   

   ค่าวัสดุใช้สอยกองกลาง 1,871,315 

   ค่าวัสดุใช้สอยงานบริหารงานทั่วไป 15,000   

   ค่าวัสดุใช้สอยงานบริหารงานบุคคล 15,000   

   ค่าวัสดุใช้สอยงานนิติการ 15,000   

   ค่าวัสดุใช้สอยงานสวัสดิการและจัดหารายได้  15,000   

   ค่าวัสดุใช้สอยงานกิจการคณะกรรมการ 15,000   

   ค่าวัสดุใช้สอยงานการเงิน 15,000   

   ค่าวัสดุใช้สอยงานบัญชี  15,000   

   ค่าวัสดุใช้สอยงานประชาสัมพันธ์ 15,000   

   ค่าวัสดุใช้สอยงานพัสดุ 15,000   

   ค่าวัสดุใช้สอยงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ 15,000 

  

6 ค่าธรรมเนียมศาล 200,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2863315 บาท 

 

 

2,863,315.00 715,828.75 715,828.75 715,828.75 715,828.75 
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201228030222 2. ค่าสาธารณูปโภค 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถานที่ดําเนินการ   มรภ .อย. 

ค่าสาธารณูปโภค

   รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10748400 บาท 

10,748,400.00 2,687,100.00 2,687,100.00 2,687,100.00 2,687,100.00 

201228030321 3. สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตลอดปีงบ 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

ใช้สอย

   รายละเอียด : สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1000000 บาท 

1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

201228030431 4. จอคอมพิวเตอร์ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : ครุภัณฑ์งานหารายได้ (จอคอมพิวเตอร์) 5,885  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5885 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ ราคา 5885 จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็น

เงิน 5,885.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 5,885.00 บาท 

5,885.00 5,885.00 0.00 0.00 0.00 

201228030531

  

5. กระดานไวท์บอร์ด 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส1 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : ครุภัณฑ์งานหารายได้ (กระดานไวท์บอร์ด) 1,200  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1200 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. กระดานไวท์บอร์ด ราคา 1200 จํานวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 

1,200.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 1,200.00 บาท 

1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 

201228030631 6. คอมพิวเตอร์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรถอ อย 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

30000 บาท  รายการครุภัณฑ์ 

1. คอมพิวเตอร์ ราคา 30000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 

30,000.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 30,000.00 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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201228030731 7. คอมพิวเตอร์พกพา 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : ครุภัณฑ์งานนิติการ (คอมพิวเตอร์พกพา)            

16,000   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา ราคา 16000 จํานวน 1 เครื่อง รวม

เป็นเงิน 16,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 16,000.00 บาท 

16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 

201228030831 8. PRINTER

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : ครุภัณฑ์งานนิติการ (PRINTER)                

11,600  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11600 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ปริ้นเตอร์ ราคา 11600 จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 11,600.00 

บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 11,600.00 บาท 

11,600.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 

201228030931 9. คอมพิวเตอร์ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรถ อย 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : ครุภัณฑ์งานกิจการกองกลาง (คอมพิวเตอร์)

            30,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. คอมพิวเตอร์ ราคา 30000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 

30,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 30,000.00 บาท  

 

 

 

 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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201228031031 10. เครื่องสํารองไฟ                         

17,500 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : ครุภัณฑ์เครื่องสํารองไฟ                               

17,500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17500 บาท 

 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เครื่องสํารองไฟ ราคา 17500 จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 

17,500.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 17,500.00 บาท 

17,500.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 14,723,900.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการสํานักงานอธิการบดี   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. สนับสนุนการเรยีนการสอนด้านสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่รับบริการ งาน 0.00 0.00 0.00 350.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
2. ค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอ้ยระ งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยระการเบิกจ่าย ร้อยละ 1.00 1.00 1.00 1.00 
3. สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอ้ยละ ร้อยละ 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 1.00 1.00 1.00 
4. จอคอมพิวเตอร ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอ้ยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อย 1.00 0.00 0.00 0.00 
5. กระดานไวท์บอร์ด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอ้ยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
6. คอมพิวเตอร ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอ้ยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
7. คอมพิวเตอร์พกพา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอ้ยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อย 1.00 0.00 0.00 0.00 
8. PRINTER ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอ้ยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
9. คอมพิวเตอร ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอ้ยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
10. เครื่องสาํรองไฟ                                        ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอ้ยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

ไม่มี ไม่มี
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ช่ือโครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)    รหัสโครงการ 

6211000028 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62H02 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.021 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

แผนงาน  ผ.02 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 

ตัวช้ีวัดที่ : - 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนแก่บุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพร

นะครศรีอยุธยา 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 

 เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 17,712,750.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 114 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

202102040112 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 

2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ค่าจ้างชั่วคราว

   รายละเอียด : เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 

1. อาจารย์ต่างประเทศ 5 อัตรา) เป็นเงิน 1,349,400 บาท 

2. จนท. วุฒิป.ตรี 20 คน เป็นเงิน 3,600,000 บาท 

3. จนท. วุฒิปวส. 6 คน เป็นเงิน 884,520 บาท 

4. จนท. วุฒิปวช. 16 คน เป็นเงิน 2,092,800 บาท 

5. จนท. วุฒิม.ปลาย 1 คน เป็นเงิน 122,280 บาท 

6. คน 66 คน เป็นเงิน 7,128,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,177,000 บาท  

15,177,000.00 3,794,250.00 3,794,250.00 3,794,250.00 3,794,250.00 

202102040221 2. ค่าตอบแทนและค่าใช้สอย 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 

2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนและค่าใช้สอย 

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา เป็น

เงิน 686,880 บาท 

2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาจารย์ชาวต่างประเทศ เป็นเงิน 

45,000 บาท 

3. ค่าเช่าบ้าน (อาจารย์ชาวต่างประเทศ) เป็นเงิน 480,000 บาท 

4. ค่าวิชาชีพวิศวกร (กว.) เป็นเงิน 240,000 บาท 

5. เงินค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา เป็นเงินจํานวน 

327,000 บาท 

6. เงินค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ชาวต่างชาติ 269,880 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,048,760 บาท 

 

 

 

2,048,760.00 512,190.00 512,190.00 512,190.00 512,190.00 
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202102040811 เงินเดือนสําหรับผู้บริหารที่มิได้

เป็นข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 

ค่าตอบแทน 486,990.00 162,330 162,330 162,330  

รวม 17,712,750.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการสํานักงานอธิการบดี   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา คน 114.00 114.00 114.00 114.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญาได้รับเงินเดือนครบถ้วนถูกต้อง คน 114.00 114.00 114.00 114.00 
2. ค่าตอบแทนและค่าใช้สอย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา คน 114.00 114.00 114.00 114.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจ่ายเงินเป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้อง ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน    รหัสโครงการ 6212000001 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดทาแผน การจัดทํางบประมาณ การติดตามและประเมินผล การ

รายงานผลการดาเนินงานต่างๆ การจัดทําสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และ

การดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งจะนางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาสนับสนุนงานต่างๆ ภายในกองนโยบายและแผน โดยจะ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความบกพร่องในปีที่ผ่านมาน้ัน 
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4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้บุคลากรภายในกองนโยบายและแผนมีวัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรกองนโยบายและแผน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/การจัดหาอุปกรณ์ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 115,280.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนงานภายในกองนโยบายและแผนที่ดําเนินการ งาน 5 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201228040121 1. งานบริหารสํานักงานกองนโยบายและแผน

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ปีงบประมาณ 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 

รายละเอียด : ค่าวัสดุ/ค่าถ่าย 

เอกสาร 20,000 

ค่าใช้สอย 40,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 

60,000.00 20,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 

201228040222 2. ค่าสาธารณูปโภค 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ปีงบประมาณ 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ค่าสาธารณูปโภค

   รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค 

รายละเอียด : ค่าโทรศัพท์ 

ประจากองนโยบายและแผน 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,280 บาท 

5,280.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 

201228040321 3. จัดทํารายงานสารสนเทศประจําปีการศึกษา 1/2562

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ปีงบประมาณ 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ใช้สอย 

รายละเอียด : ค่าเล่มเอกสาร 

สารสนเทศ 1/2562 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

รวม 115,280.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเพลินตา  โมสกุล   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. งานบริหารสํานักงานกองนโยบายและแผน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. ค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่าย ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
3. จัดทํารายงานสารสนเทศประจําปีการศึกษา 1/2562 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 96.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามไตรมาส กาหนดแนวทางป้องกัน
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน    รหัสโครงการ 6212000002 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI321 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ/กิจกรรม) 

 

      แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ การติดตามและประเมินผล การ

รายงานผลการดําเนินงานต่างๆ การจัดทําสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และ

การดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งจะนํางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาสนับสนุนงานต่างๆ ภายในกองนโยบายและแผน โดยจะ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความบกพร่องในปีที่ผ่านมาน้ัน 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผนให้มีความรู้และทักษะในการทํางานที่สูงข้ึน 

2. เพ่ือให้กองนโยบายและแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรกองนโยบายและแผน จํานวน 13 คน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1. จัดฝกึอบรม 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3. ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 32,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนงานกองนโยบายและแผนท่ีได้รับการอบรม งาน 6 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 90 
   2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกองแผน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211190121 1. การศึกษาดูงานด้านงานแผนและงบประมาณ งาน

ติดตามและประเมินผล งานสถิติการศึกษาและสาร

สนเเทศ งานบริหารงานทั่วไป  งานประกันคุณภาพ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 

สถานที่ดําเนินการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : การศึกษาดูงานด้านงานแผนและ

งบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานสถิติการศึกษา

และสารสนเเทศ งานบริหารงานทั่วไป  งานประกันคุณภาพ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,500 บาท 

32,500.00 0.00 32,500.00 0.00 0.00 

รวม 32,500.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ นางสาวเพลินตา โมสกุล   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. การศึกษาดูงานด้านงานแผนและงบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานสถิติการศึกษา

และสารสนเเทศ งานบริหารงานทั่วไป  งานประกันคุณภาพ งานวิเทศสัมพันธ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนงานกอง

นโยบายและแผนที่ได้รับการอบรม 

งาน 0.00 6.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561    รหัส

โครงการ 6212000006 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI305 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา (154 คน), KPI310 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (1,086 

คน), KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85), KPI315 รอ้ยละการมีงานทําของ

บัณฑิตในระบบสหกิจศึกษา (ร้อยละ 50), KPI316 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง (ร้อยละ 

30), KPI317 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80) 

 

        แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

      งานประกันคุณภาพ ได้ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน อย่างต่อเน่ือง ตามข้ันตอน โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในทุกระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ สํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีการ

แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นประจําทุกปี ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานที่

ต่อเน่ือง และเกิดประสิทธ์ิภาพ งานประกันคุณภาพ จึงได้จัดทําโครงการสนับสนุนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 ขึ้น ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ สํานัก สถาบัน และระดับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจติดตามผลการดําเนินงาน และนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน มาพัฒนางาน พัฒนาบุคลากร พัฒนาหน่วยงาน พัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธ์ิภาพมากขึ้น 

ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร

มหาชน) (สมศ.) ต่อไป 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งช้ีของหลักสูตร, คณะ, สํานัก, สถาบัน 

และมหาวิทยาลัย 

2.เพ่ือให้หลักสตูร, คณะ, สํานัก, สถาบัน และมหาวิทยาลยั ทราบผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบ

และตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. เพ่ือพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร, คณะ, สํานัก, สถาบัน และ

มหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

4. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อไป 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1. ผู้บริหาร 

2. อาจารย์ประจําหลักสูตร 

3.เจ้าหน้าที่ผู้ทาํหน้าที่เก่ียวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1.กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

    2.กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

    3.กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก/สถาบัน 

    4.กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
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9. งบประมาณโครงการ 972,760.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา คน 300 
เชิงคุณภาพ   
   1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบัน และ

มหาวิทยาลัย มีผลคะแนน 3.50 ขึ้นไป 

คะแนน 4 

เชิงเวลา  
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201210040121 1. กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 ระดับสํานัก/สถาบัน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค.2561-ธ.ค.2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 4*3000=12000 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายใน) 4*500=2000 

ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ 4*500 =2000 

ค่าพาหนะประธานกรรมการ 4*2000=8000 

ค่าอาหารคณะกรรมการประเมินฯ 12*300=3600 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการประเมินฯ 12*70=840 

ค่าที่พักคณะกรรมการประเมินฯ 4*1200 =4800 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33240 บาท 

33,240.00 33,240.00 0.00 0.00 0.00 

201210040221 2. กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภาย ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี

การศึกษา 2560 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนประธาน = 14000 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายนอก) =20000 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายใน) =1000 

ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ = 1000 

ค่าอาหารคณะกรรมการ =3000 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ =700 

ค่าพาหนะประธานกรรมการ =2000 

ค่าพาหนะกรรมการ (บุคคลภายนอก) = 2000 

ค่าที่พักคณะกรรมการ =9000 

ค่าตอบแทนผู้ให้สัมภาษณ์ =3000 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ให้สัมภาษณ์ =280 

ค่าอาหาร ผู้ให้สัมภาษณ์ =3000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52280 บาท 

 

52,280.00 52,280.00 0.00 0.00 0.00 
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201210040321 3. กิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปี

การศึกษา 2561 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   มิถุนายน 2562- สิงหาคม 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 

44*300=132000 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายนอก) 44*2000=88000 

ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ (บุคคลภายใน) 

44*1000=44000 

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ (TQR) 12*4000=48000 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายนอก) (TQR) 

(12*2)*3000=72000 

ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ (บุคคลภายใน)(TQR) 

12*1000 =12000 

ค่าพาหนะประธานกรรมการ 56*2000=112000 

ค่าพาหนะกรรมการ 68*1000 =68000 

ค่าอาหารคณะกรรมการประเมินฯ (180+12)*300=54000 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 180*70=12600 

ค่าที่พัก (124+12)*1200 =148800 

ค่าตอบแทนผู้ให้สัมภาษณ์ 36*300 =10800 

ค่าอาหารว่างผู้ให้สัมภาษณ์ 144*35 = 5040 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 807240 บาท 

807,240.00 0.00 0.00 0.00 807,240.00 

201210040421 4. กิจกรรมที่ 4 การตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปี

การศึกษา 2561 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   กรกฎาคม -กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 4*4500 

=18000 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายนอก) 4*3500 =14000 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายใน) 4*500 =2000 

ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ 4*500 =2000 

ค่าตอบแทนผู้ให้สัมภาษณ์ 12*300=3600 

ค่าอาหารคณะกรรมการประเมิน (16*300)*2 =9600 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (16*35)*4 =2240 

80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 
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ค่าอาหารผู้ให้สัมภาษณ์ 16*100=1600

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ให้สัมภาษณ์ 16*35=560 

ค่าพาหนะประธาน 4*2000 

ค่าพาหนะกรรมการ (บุคคลภายนอก) 4*1000=4000 

ค่าที่พักคณะกรรมการ (8*900)*2=14400 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

รวม 972,760.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูช้่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับสํานัก/สถาบัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2561 

กิจกรรม 5.00 0.00 0.00 55.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานมีผลคะแนการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 70.00 

2. กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย 

ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทุกหลักสูตรได้รับการประตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทุกหลักสูตรมีผลคะแนนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยระดับดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
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4. กิจกรรมที่ 4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2561 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทุกคณะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2561 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทุกคณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะอยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

ไม่มี ไม่มี
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ช่ือโครงการ โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน    รหัสโครงการ 6212000008 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62403 โครงการจัดหาและปรบัปรุงครุภัณฑ์สํานักงาน 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

        แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดทําแผนการจัดทํางบประมาณ การติดตามและประเมินผล การ

รายงานผลการดําเนินงานต่างๆ การจัดทําสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษาและ

การดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งจะนํางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาสนับสนุนงานต่างๆ ภายในกองนโยบายและแผน โดยจะ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความบกพร่องในปีที่ผ่านมาน้ัน 
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4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้บุคลากรภายในกองนโยบายและแผนมีวัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 กองนโยบายและแผน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ดาเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 111,960.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนครุภัณฑ์ รายการ 2 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201223010131 1. คอมพิวเตอร์สํานักงาน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : ครุภัณฑ์ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 

core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา 

แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2GHz 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ

ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 

จํานวน 1 หน่วย 

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน 

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่

น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย

กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หน่วย 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.00 บาท 

 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท ราคา 

30000 จํานวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 60,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 60,000.00 บาท 

201223010221 2. ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นครศรีอยธยา 

 

 

 

 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31160 บาท 

31,160.00 15,580.00 0.00 15,580.00 0.00 
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201223010331 3. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรสมาส 1 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   กองนโยบายและแผน 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : 1) เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจาก

วัตถุ เช่น วัตถุ3 มิติฟิลม์ สไลด์แผ่นใส หนังสือ เป็นต้น 

 2) อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS ขนาด

ไม่ต่ํากว่า 1/3 นวิ 

 3) สามารถใชง้านร่วมกบัโทรทัศน์วีดีโอ โปรเจคเตอร์

คอมพิวเตอร์ 

 4) ให้ความละเอียด (Resolution) ไมต่่ํากว่า 850,000 พิก

เซล 

 5) มีระบบการซูมภาพไม่น้อยกว่า 16 x (2 x Optical , 8 x 

Digital) 

 6) มีไฟส่อ่ งสว่างด้านบนสองข้าง และมีไฟส่องสว่างด้านล่าง 

ชนิด LED 

 7) มีช่องต่อสัญญาณ Input/output อย่างน้อย RGBx2 S-

Videox1 Videox1 

 USB และ RS-232 

 8) สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่ และบริการเป็น

เวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20800 บาท 

 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ราคา 20800 จํานวน 1 เครื่อง รวม

เป็นเงิน 20,800.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 20,800.00 บาท 

20,800.00 20,800.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 111,960.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ นางสาวเพลินตา โมสกุล   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. คอมพิวเตอร์สํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ์ ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 
2. ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 
3. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนวนเครื่อง ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ จัดการศึกษาทั่วไป ภาคปกติ    รหัสโครงการ 6213000003 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร ์

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI305 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา (154 คน), KPI310 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (1,086 

คน), KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85), KPI315 รอ้ยละการมีงานทําของ

บัณฑิตในระบบสหกิจศึกษา (ร้อยละ 50), KPI316 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง (ร้อยละ 

30), KPI317 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80) 

 

         แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ืองแนวทางการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ.2552  กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ  ซึ่งต้องมีการดําเนินการพัฒนา

อาจารย์ทั้งด้านวิชาการ  วิธีการสอน  การวัดผลอย่างน้อยๆ 5 ปีน้ัน  เพ่ือให้การบริการจัดการ  การเรียนการ

สอนโดยเฉพาะอย่างย่ิงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว  และมีประสิทธิภาพในการ

จัดการเรียนการสอน  การจัดทําสื่อการสอน  เอกสารคําสอน  ตลอดจนเอสารการประเมินผลการศึกษา  ให้

ครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมกับกับสมกับนักศึกษา  อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  จึงจําเป็นต้องมีการดําเนินการบริหารค่าใช้จ่ายเพ่ือการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 5000 คน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามแผนการเรียนที่กําหนด 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 506,085.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป คน 5,000
เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ถูกต้องตามโครงสร้างทีกํ่าหนด ภาคเรียน 2 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ภาคเรียน 2 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.

62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201207110121 1. จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-30/10/2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 16000 บาท 

ค่าวัสดุ 490085 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 506085 บาท 

506,085.00 6,000.00 250,000.00 0.00 250,085.00 

รวม 506,085.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการกองบริการการศึกษา   
 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้ง 0.00 1.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 80.00 
  

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ สนับสนุนทรพัยากรในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ    รหัสโครงการ 6213000007 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI403 จํานวนผู้ใช้บริการระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (5,000 คน : เดือน), 

KPI403 จํานวนผู้ใช้บริการระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (5,000 คน : เดือน), KPI405 ร้อยละความ

พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI405 ร้อย

ละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), 

KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน

การจัดการเรียนการสอน (ไมน้่อยกว่าร้อยละ 85), KPI407 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การบริหารงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80), -, -, - 

 

          แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

      กองบริการการศึกษา  เป็นหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการ

เรียนการสอนการพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษา  อาจารย์และบุคลากรภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งพันธกิจดังกล่าว  เป็นงานท่ีต้องจัดทําข้อมูล  การติดต่อประสานงานการออก

เอกสารต่างๆจํานวนมาก  ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินงานของกองบริการการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

จึงจําเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือใช้ปฏิบัติ  และครุภัณฑ์ในการให้บริการแก่นักศึกษาให้เหมาะสมและ

พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพจึงมีความ

จําเป็นที่ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือจัดหาทรัพยากร  สนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 ครุภัณฑ์ จํานวน  11  รายการ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์  จํานวน 11  รายการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 154,105.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนครุภัณฑ์ รายการ 11 
เชิงคุณภาพ   
   1. จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน ภาคเรียน 2 
   2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด เดือน 2 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201228050131 1. ปริ๊นเตอร์

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-31/12/2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : ความเร็วในการพิมพ์ ขาว ดํา 25 แผ่น/นาที 

ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 dpi 

หน่วยความจํา 256 MB 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,800 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ปริ๊นเตอร์ ราคา 10700 จํานวน 4 เครื่อง รวมเป็นเงิน 42,800.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 42,800.00 บาท 

42,800.00 42,800.00 0.00 0.00 0.00 

201228050231 2. ปริ๊นเตอร์

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-31/12/2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : ความเร็วในการพิมพ์ ขาว ดํา 35 แผ่น/นาที 

ความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 dpi 

พิมพ์ 2 หน้า  

รายการครุภัณฑ์ 

1. ปริ๊นเตอร์ ราคา 16050 จํานวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงิน 48,150.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 48,150.00 บาท 

48,150.00 48,150.00 0.00 0.00 0.00 

201228050331 3. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-31/12/2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : cpu:Intel core i7 

Memory:8 GB DDR4 

Hard Disk: 1 TB 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,100 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. คอมพิวพเตอร์โน๊ตบุค ราคา 24100 จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 

24,100.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 24,100.00 บาท 

24,100.00 24,100.00 0.00 0.00 0.00 
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201228050431 4. จอ LED

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-31/12/2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : จอ LED ขนาด 23.5" 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9630 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. จอ LED ราคา 4815 จํานวน 2 ชึ้น รวมเป็นเงิน 9,630.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 9,630.00 บาท 

9,630.00 9,630.00 0.00 0.00 0.00 

201228050531 5. กล้องถ่ายรูป 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-31/12/2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : จอแสดงผล Touchscreen ขนาด 3 นิ้ว 

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 

มีเมนูภาษาไทย 

มี Wi-Fi, Bluetooth 

พร้อมขาตั้งกล้อง 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,425 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. กล้องถ่ายรูป ราคา 29425 จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 29,425.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 29,425.00 บาท 

29,425.00 29,425.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 154,105.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการกองบริการการศึกษา   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. ปริ๊นเตอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ์ ชึ้น 4.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผุ้เข้ารับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. ปริ๊นเตอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ์ รายการ 3.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
3. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
4. จอ LED ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ์ รายการ 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
5. กล้องถ่ายรูป ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ บริหารการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ    รหัสโครงการ 6213000008 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI403 จํานวนผู้ใช้บริการระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (5,000 คน : เดือน), 

KPI403 จํานวนผู้ใช้บริการระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (5,000 คน : เดือน), KPI405 ร้อยละความ

พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI405 ร้อย

ละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), 

KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน

การจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI407 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การบริหารงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80), -, -, - 

 

       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 กองบริการการศึกษา  เป็นหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนการพัฒนางานประมวล  การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา  

อาจารย์  และบุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งพันธกิจดังกล่าว  เป็นงานท่ีต้องจัดทําข้อมูล  

การติดต่อประสานงานการออกเอกสารต่างๆ  จํานวนมาก  และการไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานต่างๆ   เก่ียวกับการศึกษา  ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินงานของกองบริการการศึกษาเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  จึงจําเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือใช่ปฏิบัติ  ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การสนับการการจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ   

 

4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1.จํานวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน 5,000 คน 

2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา  1,400 คน 

3. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปี 2562 1,400 คน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 83,395.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน คน 5,000
   2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา คน 1,400
   3. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ คน 1,400
เชิงคุณภาพ   
   1. จัดตารางเรียน ตารางสอน  และการประมวลผลของนักศึกษา ภาคเรียน 2 
   2. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาจามแผนการเรียนที่กําหนด ภาคเรียน 2 
   3. นักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนมีคุณสมบติัเป็นไปตามที่กําหนด คน 1,400
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด เดือน 12 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201228060121 1. วัสดุสํานักงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-30/10/2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : วัสดุสํานักงาน 83395 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83395 บาท 

83,395.00 0.00 40,000.00 43,395.00 0.00 

รวม 83,395.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการกองบริการการศึกษา   
 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. วัสดุสํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ครั้ง 0.00 1.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 
 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา    รหัสโครงการ 6214000004 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62405 โครงการจัดหาและปรบัปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
 

       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดบริการด้านที่พักอาศัย

สําหรับนักศึกษา สําหรับนักศึกษาหญิง นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฯ และนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ซึ่งเป็น

กลุ่มทดลองในการจัดการเรียนการสอนแบบระบบปิด  หอพักนักศึกษามุ่งเน้นการจัดบริการสิ่งอํานวยความ

สะดวกเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา และจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมทั้งฝึก

ให้นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบ วินัย มี นํ้าใจต่อผู้ อ่ืน สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 ดังน้ัน หอพักนักศึกษาจึงจําเป็นจะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีความจําเป็นไว้สําหรับบริการนักศึกษา ให้

เพียงพอและพร้อมใช้งาน เพ่ือให้การจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกแก่นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หอพักนักศึกษาที่จําเป็นไว้สําหรับให้บริการแก่นักศึกษา และเป็นสวัสดิการแก่

นักศึกษาภายในหอพักนักศึกษา 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 จํานวนนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทีพักอาศัยอยู่ภายในหอพักนักศึกษา จํานวน 420 คน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์จํานวน3 รายการ ให้ตรงตามไตรมาศ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 401,880.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหอพักนกัศึกษา ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้ตรงตามไตรมาส รายการ 3 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201224030131 1. ปั๊มไดโว่

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 -31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   หอพักนักศึกษา กองพัฒนา

นักศึกษา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : ปั๊มไดโว่ดูดโคลน จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน  24,900 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24900 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ปั๊มไดโว่ดูดโคลน ราคา 24900 จํานวน 1 ตัว  

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 24,900.00 บาท 

24,900.00 24,900.00 0.00 0.00 0.00 

201224030231 2. เครืองออกกําลังการกลางแจ้ง 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาาส 1 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : เครืองออกกําลังการกลางแจ้ง 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 223200  บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เครื่องออกกําลังกาย ราคา 12400 จํานวน 18 ตัว รวมเป็นเงิน 

223,200.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 223,200.00 บาท 

223,200.00 223,200.00 0.00 0.00 0.00 

201224030331 3. เตียงเหล็ก 2 ชั้น 3.5 ฟุต พร้อม

พื้นไม้อัด 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : 2.เตียงเหล็ก 2 ชั้น 3.5 ฟุต พร้อมพื้นไม้อัด จํานวน 22 ชุด 

เป็นเงิน 153,780 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153780 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เตียงเหล็ก 2 ชั้น 3.5 ฟุต พร้อมพื้นไม้อัด ราคา 6990 จํานวน 22 ชึ้น รวม

เป็นเงิน 153,780.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 153,780.00 บาท 

153,780.00 153,780.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 401,880.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. ปั๊มไดโว ่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้รับบริการภายในหอพักนักศึกษา คน 420.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
2. เครืองออกกําลังการกลางแจ้ง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอ้ยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
3. เตียงเหล็ก 2 ชั้น 3.5 ฟุต พรอ้มพื้นไมอ้ัด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอ้ยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา    รหัสโครงการ 6214000008 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62402 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที ่

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

        แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 

 หอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ปลูกฝังค่านิยม  อบรมสั่งสอนให้มีนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม 

มีความรู้ จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพ่ือให้นักศึกษา

ได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา จึงสมควรอย่างย่ิงที่หอพักนักศึกษาจะได้ปรับปรุง

อาคารสถานที่ภายในหอพักนักศึกษาให้ดีขึ้น ตลอดจนระบบไฟฟ้า ประปา สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ต่างๆและ

สนามกีฬา ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ดังน้ัน หอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงจําเป็นต้องทําการปรับปรุง

ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สวยงาม เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการพัก

อาศัย 
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4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้หอพักนักศึกษามีอาคารสถานที่เหมาะสม ปลอดภัย สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ต่างๆท่ีเอ้ืออํานวย

ต่อนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 หอพักศึกษามีอาคารสถานที่เหมาะสมปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสวยงาม มสีภาพภูมิทัศน์ที่ดี  และ

เอ้ืออํานวยต่อการพักอาศัย 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ปรับปรุงอาคารสถานที่เหมาะสมปลอดภัย และเอ้ืออํานวยต่อการพักอาศัย 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 725,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ รายการ 4 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหอพกันักศึกษา ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. สามารถปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารได้ตรงตามไตรมาส รายการ 4 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201222010132 1. จ้างเหมาปรับปรุงโครงหลังคาลานตากผ้า หอพัก3

หอพัก 5 หอพัก 6 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม2561-31 ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   หอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

สิ่งก่อสร้าง

   รายละเอียด : จ้างเหมาปรับปรุงโครงหลังคาลาน

ตากผ้า หอพัก3 หอพัก 5 หอพัก 6 จํานวน 1 งาน 

เป็นเงิน 301,400 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 301400 บาท 

301,400.00 0.00 301,400.00 0.00 0.00 

201222010232 2. งานปูกระเบื้องทางเดินหอพัก 5 และหอพัก 6 จํานวน

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส1 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภอย 

สิ่งก่อสร้าง

   รายละเอียด : 1.งานปูกระเบื้องทางเดินหอพัก 5 

และหอพัก 6 จํานวน 1 งานเป็นเงิน 324,400 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324400 บาท 

324,400.00 324,400.00 0.00 0.00 0.00 

201222010332 3. ซ่อมแซมประตูรั้วด้านหลังหอพักนักศึกษา

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

สิ่งก่อสร้าง

   รายละเอียด : ซ่อมแซมประตูรั้วด้านหลังหอพัก

นักศึกษา จํานวน 1 งาน เป็นเงิน 30,000 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

201222010432 4. ซ่อมแซมหลังคาหอพัก 3 ,4 และ 6

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

สิ่งก่อสร้าง

   รายละเอียด : ซ่อมแซมหลังคาหอพัก 3 ,4 และ 6 

จํานวน 1 งาน เป็นเงิน 70,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000 บาท 

70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 725,800.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวนการกองพัฒนานักศึกษา   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. จ้างเหมาปรับปรุงโครงหลังคาลานตากผ้า หอพัก3 หอพัก 

5 หอพัก 6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหอพัก

นักศึกษา 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. งานปูกระเบื้องทางเดินหอพัก 5 และหอพัก 6 จํานวน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
3. ซ่อมแซมประตูรั้วด้านหลังหอพักนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
4. ซ่อมแซมหลังคาหอพัก 3 ,4 และ 6 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา    รหัสโครงการ 6214000009 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ 

                        ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

        แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการที่

เก่ียวข้องเป็น ภารกิจหลัก จึงควรเตรียมความพร้อมในด้าน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานต่าง ๆ ให้เพียงพอ

ต่อการใช้งาน และต้องมีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว พร้อมใช้งานเพ่ือ สนับสนุนในการ

บริหารจัดการ และการให้บริการด้านข้อมูลแก่นักศึกษาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1. จํานวนนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับบริการ 100 คน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1.ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ 

                         2.ดําเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

                         3.ดําเนินการจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 176,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับบริการ คน 100 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางานไม่น้อย

กว่า 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา  
   1. มีผลการดําเนินงานตามไตรมาส ไตรมาส 4 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201227070121 1. งานบริหารสํานักงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ต.ค.61-30 มิ.ย.62 

สถานที่ดําเนินการ 

   กองพัฒนานักศึกษา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : 1.จัดซื้อวัสดุ 110,000 บาท 

2.ค่าจัดทําเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ 20,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท 

130,000.00 40,000.00 50,000.00 40,000.00 0.00 

201227070221 2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ต.ค.61 - 30 มิ.ย.62 

สถานที่ดําเนินการ 

   กองพัฒนานักศึกษา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : 1.ดําเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 40,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 0.00 

201227070322 3. ค่าสาธารณูปโภค 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 

สถานที่ดําเนินการ 

   กองพัฒนักศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค

   รายละเอียด : 1.ดําเนินการจ่ายค่าโทรศัพท์ 6,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท 

6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

รวม 176,000.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. งานบริหารสํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ครั้ง 3.00 3.00 3.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลการดําเนินการเบิกจ่าย ร้อยละ 30.77 38.46 30.77 0.00 
2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครั้ง 2.00 2.00 2.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลการดําเนินการเบิกจ่าย ร้อยละ 37.50 37.50 25.00 0.00 
3. ค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจ่ายค่าโทรศัพท์ ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลดําเนินการเบิกจ่าย ร้อยละ 25.00 25.00 25.00 25.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน    รหัสโครงการ 

6214000012 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI321 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ/กิจกรรม) 

 

        แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร  มนุษย์จึงจําเป็นที่

จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  การที่มนุษย์ได้

ทําสิ่งใหม่จะเป็นบ่อเกิดทําให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง  ตามไปด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป็นการนําศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนําเอาความรู้ ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติ

ราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการและสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของ
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ตนเอง เพ่ือนร่วมงาน  ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็น

การสร้างขวัญกําลังในการทํางาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กรซึ่งจะทําให้บุคลากรได้รับ

ความรู้เพ่ือนําไปใช้ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงมีความจําเป็นที่บุคลากรในหน่วยงาน จะต้อง

ได้รับได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และการบริการที่ดี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง และให้เห็นถึงศักยภาพ และ

สามารถ   ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาได้เข้ารับการพัฒนา จํานวน 21 คน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน นําบุคลากรเข้ารับการพัฒนาโดยการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/06/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 40,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้ารับการพัฒนา คน 21 
เชิงคุณภาพ   
   1. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. มีผลดําเนินการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211200121 1. 1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ต.ค.61 - 30 มิ.ย.62 

สถานที่ดําเนินการ 

   กองพัฒนานักศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : 1.ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 9 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท รวม 10,800 บาท 

2.ค่าเช่ารถ 2 วัน ๆละ 3 คันๆละ 2,250 บาท รวม 13,500 บาท  

3. ค่าอาหารกลางวัน 21 คนๆละ 2 มื้อ ๆละ 250 บาท รวม 10,500  บาท 

4. ค่าอาหารเย็น 21 คนๆละ 1 มื้อ ๆละ 250 บาท  รวม 5,250 บาท  

5. ค่าวัสดุ 450 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,500 บาท 

40,500.00 0.00 0.00 40,500.00 0.00 

รวม 40,500.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   
 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. 1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาได้รับการพัฒนา คน 0.00 0.00 21.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
  
 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

  

 

461



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่    รหัสโครงการ 6214000013 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62322 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85), KPI334 ระดับ

ความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา (ระดับ 5) 

 

        แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ีอย่างย่ังยืน ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการขับเคลื่อนการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์

ให้คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนท่ัวไปที่เข้ามารับบริการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

ไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษา ตามท่ีรัฐบาลได้กําหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่

หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เร่ืองมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. ดําเนินการตามท่ีรัฐบาลได้กําหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ  

ที่หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 

           2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ไม่สูบบุหรี่ใน

มหาวิทยาลัย 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จํานวน 100-200 คน/กิจกรรม 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1. ดําเนินการจัดพิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 

                         2. ดําเนินการจัดต้ังเขตสูบบุหรี่ ตามกฎหมาย 

                         3. ประชาสัมพันธ์และแนะแนวทางปฏิบัติโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ทุกหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 75,673.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน กิจกรรม 2 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อมาตรการในการดําเนินงานมหาวิทยาลัยปลอด

บุหร่ี 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา  
   1. สามารถดําเนินงานได้ตามแผน ครั้ง 2 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201220030121 1. พื้นที่เขตสูบบุหรี่ตามที่กฏหมายกําหนด

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าจ้างจัดทําพื้นที่เขตสูบบุหรี่ จํานวน 2 จุด ๆ 

ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท 

36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 

201220030221 2. กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   20 พฤษภาคม 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร จํานวน 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง 

ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงินจํานวน 3,600 บาท 

2. ค่าเงินรางวัลประกวดสื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เป็นเงิน

จํานวน 6,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ เป็นเงินจํานวน 30,073 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,673 บาท 

39,673.00 0.00 0.00 39,673.00 0.00 

  

รวม 75,673.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   

 
 
 
 
 

464



13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. พื้นที่เขตสูบบุหรี่ตามที่กฏหมายกําหนด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทําพื้นที่เขตสูบบุหรี่ งาน 2.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษา 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00

2. กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้า

ร่วมกิจกรรม 

คน 200.00 0.00 0.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ 80 0.00 0.00 0.00 0.00

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการงานบริการหอพักนักศึกษา    รหัสโครงการ 6214000015 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

         แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดบริการด้านที่พักอาศัย

สําหรับนักศึกษา สําหรับนักศึกษาหญิง นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฯ และนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ซึ่งเป็น

กลุ่มทดลองในการจัดการเรียนการสอนแบบระบบปิด  หอพักนักศึกษามุ่งเน้นการจัดบริการสิ่งอํานวยความ

สะดวกท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา และจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมทั้ง

ฝึกให้นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบ วินัย มีนํ้าใจต่อผู้อ่ืน สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
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 ดังน้ันหอพักนักศึกษา จึงจําเป็นต้องมีบุคลากรไว้ดูแลอํานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย

ยามฉุกเฉินที่นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ และมีบุคลากรไว้คอยรักษาความสะอาดของหอพักให้ถูก

สุขอนามัย มีการจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ ที่พร้อมใช้  ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพดังเดิม และมี

ระบบการสื่อสารที่สามารถให้ผู้ปกครองหรือนักศึกษาติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหอพักได้หรือติดต่อ

ยามฉุกเฉินกับผู้ปกครองของนักศึกษา ทั้งน้ี นักศึกษา และผู้ปกครองของนักศึกษาที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับ  

ความปลอดภัยและการบริการท่ีดีจากทางมหาวิทยาลัย 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือสนับสนุนบริการและอํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัดได้มีที่พัก

ปลอดภัย 

2.เพ่ือสนับสนุนบริการและอํานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลทั่วไปเขา้พักภายใน

หอพัก 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาป็นผูท้ี่มีระเบียบวินัย มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่และการ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง

มีความสุขหอพักนักศึกษามคีวามพร้อมสําหรับดําเนินการด้านหอพักนักศึกษษามีวัสดุไฟฟ้า ประปา ที่งาม มี

สภาพภูมิทัศน์ที่ดี และเอ้ืออํานวยต่อการพักอาศัย 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อค่าใช้สอยและวัสดุตรงตามไตรมาส 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 578,620.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าพักอาศัย คน 420 
เชิงคุณภาพ   
   1. จํานวนนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. จัดซื้อจัดหาค่าใช้สอยและวัสดุตรงตามไตรมาส ร้อยละ 85 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201227080121 1. 1.ค่าตอบแทนล่วงเวลาวันเสาร์-

อาทิตย์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 

2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   หอพักนักศึกษา กองพัฒนา

นักศึกษา 

ตอบแทน

   รายละเอียด : 1.ค่าล่วงเวลาวันเวสาร์-อาทิตย์จํานวน 

12 เดือน จํานวน  6 คน คนละ 210 บาท รวมเป็นเงิน 

70560 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70560 บาท 

70,560.00 17,640.00 17,640.00 17,640.00 17,640.00 

201227080221 2. 2.ค่าใช้สอยและวัสดุ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 

2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   หอพักนักศึกษา กองพัฒนา

นักศึกษา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : 1.ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน 20000 

บาท 

2.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50000 บาท 

3.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว /งานสวน/วัสดุไฟฟ้า/ประปา 

เป็นเงิน 418,860 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 488,860 บาท 

488,860.00 164,000.00 164,000.00 152,200.00 8,660.00 

201227080322 3. 3.ค่าสาธารณูปโภค 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 

2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   หอพักนักศึกษา กองพัฒนา

นักศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค

   รายละเอียด : 1.ค่าบริการโทรศัพท์จํานวนเงิน 19200 

บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19200 บาท 

19,200.00 6,400.00 4,800.00 4,800.00 3,200.00 

รวม 578,620.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. 1.ค่าตอบแทนล่วงเวลาวันเสาร์-อาทิตย ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกค่าตอบแทนล่วงเวลาวนัเสาร์-อาทิตย์ ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มผีลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
2. 2.ค่าใช้สอยและวสัดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการซื้อจ้างเบิกจ่าย ครั้ง 10.00 10.00 10.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มผีลเบิกจ่าย ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
3. 3.ค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่าค่าสาธารณูปโภค ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการเบิกจ่าค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปี พ.ศ. 2562    รหัสโครงการ 6214000016 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62321 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), 

KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

 

       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาซึ่งมีทั้ง

นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.บป.  และในแต่ละปีการศึกษาจะมีจํานวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษาจากหลายสาขาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ทั้งน้ี สําหรับในปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีจํานวนทั้งสิ้น 1,400  คน ซึ่งในปีการศึกษา 

2559-2560  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร แก่

บัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและวิทยาลัยพลศึกษาในโครงการสมทบ เขตภาคกลาง 
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ประจําปีการศึกษา 2559-2560  ในช่วงกําหนดการท่ีทางสํานักพระราชวังกําหนด ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการ

จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ในปี พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

บรรลุวัตถุประสงค์จึงขอดําเนินงานตามโครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

4. วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้กบับัณฑิต และ

มหาบัณฑิต 

2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิต และมหาบัณฑิตได้เข้าร่วมงานพิธีรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร 

3.เพ่ือสร้างความร่วมมือในการทํางานระหว่างมหาวิทยาลัยกับพ้ืนที่โดยการสรรหาและมอบ

ปริญญาบัณฑติกิตติมศักด์ิให้กับคนในพ้ืนที ่

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บัณฑิตปริญญาตรีที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวน 1,400 คน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปี พ.ศ.2562 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. บัณฑิตปริญญาตรีที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คน 1,400
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. มีผลการเบิกจ่ายตามโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201219010121 1. 1.กิจกรรมการฝึกซ้อมย่อย 

ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมใหญ่ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1ต.ค.61-30 ก.ย.62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   กองพัฒนานักศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : 1.ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน 60 คนๆละ 3 วันๆละ 150 

บาท รวม 27,000 บาท 

2.ค่าคู่มือฝึกซ้อมบัณฑิต 1,400 เล่ม ๆละ 20 บาท รวม 28,000 บาท 

3. ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ภายในหอประชุม (กพน) 20,000 บาท 

4. ค่าวัสดุ (กบศ) 3,500 บาท 

5.ค่าปกปริญญา 1,400 ปกๆละ 62 บาท รวม 86,800 บาท 

6.ค่าใบปริญญา 1,400 ใบ ๆละ 10 บาท รวม 14,000 บาท 

7.ค่าวัสดุจัดทําแบบสํารวจบัณฑิต (สวพ) 5,000 บาท 

8. ค่าวัสดุอุปกรณ์+ปกฝึกซ้อม (กพน)  รวม 32,990 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 217,290 บาท 

217,290.00 0.00 0.00 217,290.00 0.00 

201219010221 2. 2.กิจกรรมงานพิธีรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   กองพัฒนานักศึกษา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : 1.ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร 15 คนๆละ 1วันๆละ 270 บาท รวม 

4,050 บาท 

2.ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 159 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท รวม 

38,160 บาท 

3.ค่าเช่ารถตู้ 12 คันๆละ 1วัน ๆละ 2,250 บาท รวม 27,000 บาท 

4.ค่าน้ํามันรถบัส 2 คัน ๆละ 2,000 รวม 4,000 บาท  

5. ค่าน้ํามันรถตู้ 5 คัน ๆละ 1,500 รวม 7,500 บาท 

6.ค่าทางด่วน 2,000 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,710 บาท 

82,710.00 0.00 0.00 82,710.00 0.00 

  

รวม 300,000.00  
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12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. 1.กิจกรรมการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมใหญ ่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คน 0.00 0.00 1400.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตมีความพึงพอใจในการจัดงานพิธพีระราชทานปริญญาบัตร ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
2. 2.กิจกรรมงานพิธีรับพระราชทานปรญิญาบัตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คน 0.00 0.00 1400.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีความพึงพอใจในการจัดงาน ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา    รหัสโครงการ 

6214000017 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI321 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ/กิจกรรม) 

 

         แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 ตามสภาวการณ์ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ  การเมืองและเทคโนโลยีอันทันสมัยได้ส่งผลต่อวิถีการดําเนิน

ชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างย่ิงโดยเฉพาะเยาวชน  ซึ่งรวมไปถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ดังน้ันนักศึกษาจําเป็นจะต้องได้รับ

การปรับตัวให้เขากับสถานการณ์ต่างๆ  โดยกระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา

เต็มตามศักยภาพท่ีเน้นความรู้และทักษะทางวิชาชีพ  ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม  ซึ่งการให้คําปรึกษา 

(Counseling) จึงเป็นกระบวนการสําคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในเบื้องต้น  ทําให้นักศึกษา
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สามารถเข้าใจตนเอง  และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  รวมทั้งปัญหาที่ต้องเผชิญ  ซึ่งการตัดสินใจเลือก

เป้าหมายในการเรียนการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม  อาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการให้

ความช่วยเหลือ  และเป็นภาระหน้าที่ที่สําคัญย่ิงสําหรับคณาจารย์ที่ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

สอดคล้องตามหลักการและปรัชญาการศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตระหนักถึง

ความสําคัญของกระบวนการให้คําปรึกษาสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับนักศึกษามาก

ที่สุด  จึงได้จัดทําโครงการอบรมเรื่อง  “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา”  ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ือให้อาจารย์ที่บรรจุใหม่และคณาจารย์ที่สนใจเข้ารับการอบรม  

เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีความรู้และทราบถึงบทบาทหน้าที่การให้คําปรึกษาและแนะนําด้านต่างๆแก่

นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเสริมความรู้  ประสบการณ์และเทคนิคการให้คําปรกึษาอาจารย์ใหม่และคณาจารย์ที่สนใจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือให้อาจารย์ได้นําความรู้ไปปฏิบัติในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบและทันสมัย 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดอบรม 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 107,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 30 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได้ตรงตามไตรมาตร ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211210121 1. อบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา

และการให้คําปรึกษา 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม  2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   นอกมหาวิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 3คนx3ชม.x1200บาท เป็นเงิน 

10800 

ค่าอาหารกลางวัน 30คนx 2มื้อx300บาท เป็นเงิน 18000 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30คนx 4มื้อx50บาท เป็นเงนิ 6000 

ค่าอาหารเย็น 30คนx 1มื้อx400บาท เป็นเงิน 12000 

ค่าที่พัก เป็นเงิน 22500 

ค่าเช่ารถ 3คันx2วันx2250 บาท  เป็นเงิน 13500 

ค่าติดตามประเมินผล เป็นเงิน  500 

ค่าวัสดุ เป็นเงิน  3200 

ค่าจัดทําเอกสาร  เป็นเงิน  4500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  91000  บาท 

91,000.00 91,000.00 0.00 0.00 0.00 

201211210221 2. จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 

ประจําปีการศึกษา 2561 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : 1.ค่าอาหาร 70*60*1 4200 บาท 

2.ค่าจัดทําเอการ 6000 บาท 

3.ค่าวัสดุ 6300 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16500 บาท 

16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 107,500.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. อบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คําปรึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 30.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการแนะแนวและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยา     

รหัสโครงการ 6214000018 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62322 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), 

KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), KPI314 ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85), KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 

85), KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), KPI334 ระดับ

ความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา (ระดับ 5), KPI335 จํานวนนักศึกษาที่เข้ารว่ม

โครงการ (1,400 คน) 

 

       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลเอา

ใจใส่นักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ อาจเกิดความขัดแย้งและความสับสน

ในการตัดสินใจ บุคลิกภาพ  การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การปรับตัวจากบ้านและครอบครัวสู่การใช้ชีวิต

ลําพังในหอพัก การปรับตัวในการคบเพื่อนใหม่ เพ่ือนเพศเดียวกันและต่างเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการ

หางานทําก่อนจบการศึกษา การเตรียมความพร้อมให้กับผู้จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตเป็นสิ่งจําเป็นอย่าง

ย่ิง โดยเฉพาะนักศึกษาได้รู้จักตนเอง มีความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ

ที่ตรงกับความถนัด ทักษะความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง ทําให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนและ

การทํางาน สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอาชีพอย่างย่ังยืนต่อไปในอนาคต รวมถึงการบริการด้านข้อมูล

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนการศึกษา การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ

การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังมีการ

ส่งเสริมบทบาทให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ให้คําปรึกษาและข้อช้ีแนะให้กับนักศึกษาได้

อย่างใกล้ชิดและทั่วถึงนการศึกษา การจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาซึ่งสิ่งเหล่าน้ีอาจเป็น

อุปสรรคต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงจัดบริการแนะแนวและให้คําปรึกษา เพ่ือให้ความ

ช่วยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล เข้าใจ และตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเข้าใจปัญหาและ  

หาทางออกได้อย่างเหมาะสม เพ่ือนักศึกษาจะประสบความสําเร็จเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

และมีคุณภาพเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์ 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษามีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะทางด้าน

วิชาการเพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 

           2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

           3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษามีโอกาสรับการฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือแนะแนวการศึกษา

และการเข้าสู่อาชีพ 

           4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับความรู้และแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อ หรือเลือก

ที่จะไปประกอบอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษา 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 จํานวนนักศึกษาทุกช้ันปี 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมอบรม 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    
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8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 42,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
เชิงคุณภาพ   
เชิงเวลา  
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201220040121 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน

เมื่อสําเร็จการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวิทยกร  1คนx3ชม.x1200  เป็นเงิน  3600 

ค่าติดตามประเมินผล เป็นเงิน 500 

ค่าป้าย เป็นเงิน 1000 

ค่าจัดทําเอกสาร เป็นเงิน 3400 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8500 บาท 

8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 

201220040221 2. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม  2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบวิทยากร 1คนx3ชม.x600 บาท  เป็นเงิน  

1800 

ค่าตอบแทนกรรมการคุมการสอบ 10คนx250บาท เป็นเงนิ 2500 

ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ เป็นเงิน 2000 

ค่าติดตามประเมินผล 500 

ค่าป้าย  เป็นเงิน 1000 

ค่าวัสดุ 2000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9800 บาท 

9,800.00 9,800.00 0.00 0.00 0.00 

201220040321 3. กิจกรรมแนะนแนวการศึกษาและการเข้าสู่

อาชีพแก่นักศึกษา 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1คนx3ชม.x1200บาท เป็น

เงิน  3600 

ค่าติดตามประเมินผล  เป็นเงิน 500 

ค่าป้าย เป็นเงิน 1000 

ค่าจัดทําเอกสาร เป็นเงิน  3400 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8500 บาท 

8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 
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201220040421 4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน  2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1คนx3ชม.x1200บาท เป็น

เงิน 3600 

ค่าติดตามประเมินผล 500 

ค่าอาหารว่างและเครืองดื่ม 60คนx1มื้อx35บาท เป็นเงิน  2100 

ค่าป้าย 1000 

ค่าตกแต่งเวทีและจัดสถานที่ 4000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11200 บาท 

11,200.00 0.00 0.00 11,200.00 0.00 

201220040521 5. กิจกรรมนัดพบแรงงาน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   พฤษภาคม 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มรภ อย 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตกแต่งสถานที่ 4,000 บาท 

ค่าติดตามประเมินผล 500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4500 บาท 

4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 

รวม 42,500.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.

62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
3. กิจกรรมแนะนแนวการศึกษาและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
5. กิจกรรมนัดพบแรงงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ร้อยละ 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 0.00 0.00 1.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา    รหัสโครงการ 6214000019 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62403 โครงการจัดหาและปรบัปรุงครุภัณฑ์สํานักงาน 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

        แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

  กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้ง

จัดบริการสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่    นักศึกษา ที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้และการ

จัดกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาให้เล็งเห็นและให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษาให้ได้รับบริการท้ังด้านกายภาพและคุณภาพชีวิตในด้านวิชาการและกิจกรรมท้ังในช้ันเรียนและนอก

ช้ันเรียน  ที่จะส่งผลให้นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรู้และให้ความสําคัญต่อการให้บริการและสิ่งอํานวย

ความสะดวกต่างๆ  ดังน้ัน กองพัฒนานักศึกษาจึงมีหน้าที่หลักในการดําเนินการจัดซื้อจัดหาให้วัสดุ ครุภัณฑ์
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ต่างๆ ที่จําเป็น เพียงพอ และมีความหลากหลายที่สามารถให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรได้อย่างเพียงพอ 

ซึ่งจะส่งผลให้ การดําเนินการจัดกิจกรรม การบริการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัยและอํานวยความแก่

สะดวกมากย่ิงขึ้น 

 

4. วัตถุประสงค์ 

           1.เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มคีวามจําเป็นไว้สนับสนุนในด้านการ

ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 

2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 จํานวนบุคลากรที่เข้ารับบริการจํานวน 100 คน  

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่31/12/2561    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 24,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมประตูแบบมีจอ เครื่อง 2 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

หน่วยงาน 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา  
   1. มีผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201223020131 1. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมประตูแบบมีจอและ 

FingerPrint 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 

สถานที่ดําเนินการ 

   กองพัฒนานักศึกษา 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : 1.จัดซื้อชุดควบคุมประตูแบบมีจอและ

FingerPrint จํานวน 2 ชิ้นๆละ 12,000 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24000 บาท  รายการครุภัณฑ์ 

1. ชุดครุภัณฑ์ควบคุมประตูแบบมีจอและFingerPrint ราคา 

12000 จํานวน 2 ชึ้น รวมเป็นเงิน 24,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 24,000.00 บาท 

24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 24,000.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   
 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมประตูแบบมีจอและ 

FingerPrint 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมประตูแบบมีจอและFingerPrint ชึ้น 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
  
 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสโครงการ 

6214000020 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62322 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), 

KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), KPI309 ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอ้ยละ 85) 

 

       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 การดําเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้

นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดข้ึนตามหลักสูตรกิจกรรม

การพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรม

นักศึกษาที่ดําเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน  ทั้งน้ีให้นักศึกษาได้พัฒนา
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ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 การผลติ

บัณฑิตตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปรัญญาตรี ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 

ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

รวมท้ังทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

2.เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกช้ันปี 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 45,910.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม คน 100 
เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80 
   2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201220050121 1. กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "114 ปี 

ศรีอยุธยาเกมส์" 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตกแต่งขบวนพาเหรด 1 งานๆละ 10000 บาท เป็นเงิน 

10000 บาท 

ค่าตกแต่งสถานที่ 1 งานๆละ 10000 บาท เป็นเงิน 10000 บาท 

ค่าอุปกรณ์กีฬา 3910 บาท เป็นเงิน 3910 บาท 

ค่าชุดนักกีฬา 100 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 20000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43910 บาท 

43,910.00 43,910.00 0.00 0.00 0.00 

201220050221 2. กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสร

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาสที่3 (เม.ษ.62-มิ.ย.62) 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าป้ายไวนิล 1 ผืนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท 

ค่าถ่ายเอกสาร 1500 บาท เป็นเงิน 1500 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2000 บาท 

2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 

รวม 45,910.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา "114 ปี ศรีอยุธยาเกมส์" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 100.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม คน 0.00 0.00 100.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    รหัสโครงการ 6214000021 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62322 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI334 ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา (ระดับ 5) 

 

       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

    การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้

นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดข้ึนตามหลักสูตรกิจกรรม

การพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรม

นักศึกษาที่ดําเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งน้ีเพ่ือให้นักศึกษาได้

พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม 

จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของ
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งานที่ทางกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด

กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยองค์การนักศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี เช่น กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับ

การพัฒนาทางด้านต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 การ

ผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับสถาบัน ครบท้ัง 5 ประเภทที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา คือ กิจกรรมวิชาการท่ี

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ

รักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรม และนําไปประยุกต์ใช้ในในการเรียน 

และการดําเนิน ชีวิตได้ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

  1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.1 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์  

1.2 มีนักศึกษาทุกคณะ ทุกช้ันปี เข้าร่วมกิจกรรม  

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

2.1 นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2.2 นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 619,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม 14 
   2. มีนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม คน 1,000
เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อย 80 
   2. นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ กิจกรรม 14 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201220060121 1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา "114 ปี ศรีอยุธยาเกมส์" 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

  - ค่ากรรมการตัดสินกีฬา 33,000 บาท 

ค่าใช้สอย 

  - ค่าบํารุงวงดุริยางค์  6,000 บาท 

  - ค่าติดตามประเมินผล  500 บาท 

  - ค่าจัดทําพิธีเปิด  9,000 บาท 

  - ค่าจัดทําสูจิบัตร 3,000 บาท 

  - ค่าถ้วยรางวัล  15,000 บาท 

  - ค่าตกแต่งกระถางคบเพลิง 5,000 บาท 

ค่าวัสดุอุปกรณ์  

  - ค่าป้าย  6,000 บาท 

  - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  10,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,500 บาท 

87,500.00 87,500.00 0.00 0.00 0.00 

201220060221 2. กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง 

ราชภัฎกรุงเก่า 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

  - ค่ากรรมการตัดสิน  3,000 บาท 

ค่าใช้สอย 

  - ค่าเงินรางวัลประกวด  10,000 บาท 

ค่าวัสดุ 

  - ค่าถ้วยรางวัล  4,000 บาท 

  - ค่าสายสะพาย  2,000 บาท 

  - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  5,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท 

24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 
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201220060321 3. กิจกรรมชมรมนักศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 50,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

201220060421 4. กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

นักศึกษา ภาคปกติ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

  - ค่าติดตามประเมินผล  500 บาท 

ค่าวัสดุ 

  - ค่าป้าย  6,000 บาท 

  - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 1,900 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,400 บาท 

8,400.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00 

201220060521 5. กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นํานักศึกษา

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

  - ค่าติดตามประเมินผล  500 บาท 

ค่าวัสดุ 

  - ค่าโล่รางวัล  30,000 บาท 

  - ค่ากรอบรูป  10,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,500 บาท 

40,500.00 0.00 0.00 0.00 40,500.00 

201220060621 6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นํานักศึกษา 

เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่ความเปน็เลิศ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

  - ค่าวิทยากร จํานวน 2 คนๆละ 9 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท  เป็น

เงิน  21,600  บาท 

ค่าใช้สอย 

  - ค่าติดตามประเมินผล 500 บาท 

  - ค่าอาหารว่าง  85 คน x 4 มื้อ x 25 บาท  เป็นเงิน 8,500 บาท 

  - ค่าอาหารกลางวัน  85 คน x 3 มื้อ x 150 บาท  เป็นเงิน 

38,250 บาท 

250,350.00 0.00 0.00 250,350.00 0.00 
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 - ค่าอาหารเย็น  85 คน x 2 มื้อ x 200 บาท  เป็นเงิน 34,000

บาท 

  - ค่าที่พัก 85 คน x 2คืน x 500 บาท  เป็นเงิน 85,000 บาท 

  - ค่าเช่ารถ  60,000 บาท 

ค่าวัสดุ 

  - ค่าป้าย  500 บาท 

  - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  2,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,350 บาท 

201220060721 7. กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมผู้นํารับน้อง

ใหม่เชิงสร้างสรรค์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

  - ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 

7,200 บาท 

ค่าใช้สอย 

  - ค่าติดตามประเมินผล 500 บาท 

  - ค่าอาหารกลางวัน  100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท  เป็นเงิน 

5,000 บาท 

  - ค่าอาหารว่าง  100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท  เป็นเงิน 

2,500 บาท 

ค่าวัสดุ 

  - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 
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201220060821

 
 
 

8. กิจกรรมเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ราชภัฏ

กรุงเก่า 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

  - ค่าตอบแทนกรรมการ  3,000 บาท 

ค่าใช้สอย 

  - ค่าเงินรางวัล  6,000 บาท 

  - ค่าตกแต่งสถานที่ 4,000 บาท 

  - ค่าติดตามประเมินผล  500 บาท 

ค่าวัสดุ 

  - ค่าถ้วยรางวัล  3,000 บาท 

  - ค่าสายสะพาย  1,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท 

18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

201220060921 9. กิจกรรมพิธีใหว้ครู "พระคุณที่สาม"

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

  - ค่าติดตามประเมินผล  500 บาท 

  - ค่าตกแต่งสถานที่ 9,000 บาท 

  - ค่าจัดทําพานไหว้ครู  3,000 บาท 

ค่าวัสดุ 

  - ค่าป้าย 3,000 บาท 

  - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  2,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท 

18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 

201220061021 10. กิจกรรมเปิดโลกชมรม 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

  - ค่าตกแต่งสถานที่  5,000 บาท 

ค่าวัสดุ 

  - ค่ากรอบรูป  2,000 บาท 

  - ค่าป้าย  3,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

496



201220061121 11. การเข้าค่ายอาสาร 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์

ภาคกลาง ครั้งที่ 5 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

  - ค่าลงทะเบียน  20,000 บาท 

ค่าวัสดุ 

  - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  5,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

201220061221 12. การเข้าร่วมการสัมมนาผู้นํานักศึกษา 6 ราช

ภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 5 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

  - ค่าลงทะเบียน  10,000 บาท 

  - ค่าที่พัก  5,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 

201220061321 13. การเข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์ 

นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

ครั้งที่ 13 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

  - ค่าลงทะเบียน  20,000 บาท 

  - ค่าที่พัก  10,000 บาท 

  - ค่าเช่ารถ  11,250 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,250 บาท 

41,250.00 0.00 41,250.00 0.00 0.00 
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201220061421 14. การเข้าร่วมการอบรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา 11 สถาบัน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

  - ค่าลงทะเบียน  10,000 บาท 

  - ค่าที่พัก  5,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

รวม 619,000.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา "114 ปี ศรีอยุธยาเกมส์" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ราชภัฎกรุงเก่า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
3. กิจกรรมชมรมนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
4. กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
5. กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นํานักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
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6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นํานักศึกษา เพื่อพัฒนา

กิจกรรมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
7. กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมผู้นํารับน้องใหม่เชิง

สร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
8. กิจกรรมเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ราชภัฏกรุงเก่า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
9. กิจกรรมพิธีใหว้ครู "พระคุณที่สาม" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
10. กิจกรรมเปิดโลกชมรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 500.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 500.00 
11. การเข้าค่ายอาสาร 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้ง

ที่ 5 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
12. การเข้าร่วมการสัมมนาผู้นํานักศึกษา 6 ราชภัฏเขต

ภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 5 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
13. การเข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์ นิสิต นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
14. การเข้าร่วมการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 11 

สถาบัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ    รหัสโครงการ 6214000023 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62322 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), 

KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), KPI314 ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85), KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 

85), KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), KPI334 ระดับ

ความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา (ระดับ 5), KPI335 จํานวนนักศึกษาที่เข้ารว่ม

โครงการ (1,400 คน) 
 

       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 จากแผนการศึ กษาแห่ งชาติ  (พ .ศ . 2560 - 2579) แผน ยุทธศาสต ร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) แผนพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 - 2562 กรอบคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2559 - 2562 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะสมรรถนะสากล 7 ประการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มี

เป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สมบูรณ์ ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม จึงตระหนักในหน้าที่ที่จะ 

ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมแก่นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ให้

เห็น ความสําคัญของตนเองและผู้อ่ืน มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการให้

ความรู้ทาง วิชาการท่ีถูกต้องเหมาะสม ย่อมมีส่วนช่วยเหลือสังคมในทางที่ถูกที่ควรเป็นอย่างดี  แผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นแผนงาน/โครงการ ที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคณะฯ และ สโมสรนักศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษา ทั้งทางด้าน สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ คุณธรรม จริยธรรม จึง

ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการขึ้น 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (TQF) 

2.เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคณุภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาท ิกิจกรรมอาสาพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมเตรียมความ

พร้อมนักศึกษา กิจกรรมเลือกต้ัง และกิจกรรมรับน้องคณะ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 55,548.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาท้องถ่ิน คร้ัง 1 
   2. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาทําความดีเพือ่ชุมชน คร้ัง 2 
   3. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสูโ่ลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศ คร้ัง 1 
   4. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรมเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา คร้ัง 1 
   5. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรคส์ืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คร้ัง 1 
   6. จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหวค้รู) คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้ารว่มกิจกรรมอาสาพัฒนาท้องถ่ิน ร้อยละ 85 
   2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้ารว่มกิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาทําความดีเพือ่ชุมชน ครั้งที่1 และครัง้ที่2 ร้อยละ 85 
   3. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้ารว่มกิจกรรมเตรยีมความพร้อมสูโ่ลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ร้อยละ 85 
   4. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้ารว่มกิจกรรมเลอืกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา ร้อยละ 85 
   5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ฯ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 18 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 11 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 14 
   4. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 58 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201220070121 1. กิจกรรมอาสาพัฒนาท้องถิ่น (คณะวิทยาการ

จัดการ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ   ภาคกลาง 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ  1  ครั้ง  จํานวน  10000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

201220070221 2. กิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาทําความดีเพื่อ

ชุมชน ครั้งที่ 1 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 

สถานที่ดําเนินการ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  จํานวน 2 คัน ๆ 

ละ 2000 บาท  รวม  4000  บาท 

ค่าวัสดุ  จํานวน  2000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 

6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 

201220070321 3. กิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาทําความดีเพื่อ

ชุมชน ครั้งที่ 2 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 กรกฎาคม - กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ  จํานวน  1000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1000 บาท 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

201220070421 4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิม

นิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวิทยากร  จํานวน 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ 

ละ 600 บาท  รวม  1800 บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จํานวน  100 คน ๆ ละ 1 มื้อ 

ๆ ละ 25 บาท  รวม  2500  บาท 

ค่าทําป้ายกิจกรรม  จํานวน  1 ป้าย ๆ ละ 500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7048 บาท 

7,048.00 0.00 0.00 7,048.00 0.00 
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201220070521 5. กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน - 30 มิถุนายน  2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ  จํานวน  500  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 บาท 

500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 

201220070621 6. กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าจ้างสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น  จํานวน 5 

บูธ ๆ ละ 3000 บาท  รวม 15000  บาท 

ค่าเช่าเครื่องเสียง  จํานวน  2500  บาท 

ค่าทําป้ายกิจกรรม  จํานวน  1000  บาท 

ค่าวัสดุ  จํานวน  4500  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23000 บาท 

23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 

201220070721 7. กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครูคณะวิทยาการ

จัดการ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 กรกฎาคม - 30  กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าจ้างทําพานไหว้ครู  จํานวน  16  พาน 

ๆ ละ  500  บาท  รวม  8000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8000 บาท 

8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 

รวม 55,548.00  

 
 
12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ฝา่ยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.

62) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมอาสาพัฒนาท้องถิ่น (คณะวิทยาการจัดการ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาทําความดีเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาทําความดีเพื่อชุมชน ครั้งที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

6. กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

7. กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

506



14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์    รหัสโครงการ 6214000024 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62322 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI334 ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา (ระดับ 5) 

 

       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

  การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้

นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดข้ึนตามหลักสูตรกิจกรรม

การพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรม

นักศึกษาที่ดําเนินการโดยสโมสรนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งน้ีเพ่ือให้นักศึกษาได้

พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม 

จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 การ

ผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

5 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะห์  เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกช้ันปี 

 

6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 72,685.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม คน 200 
เชิงคุณภาพ   
   1. 1.1นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
   2. 1.2 นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. มีการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ ไตรมาส 4 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201220080121 1. 1.การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา "114 ปี ศรี

อยุธยาเกมส์" 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะครุศาตร์ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : 1. ค่าตกแต่งขบวนพาเหรด  10,000 บาท 

2. ค่าตกแต่งสถานที่ 10,000 บาท 

3. ค่าเช่าชุดเชียร์ลีดเดอร์ 10,000 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

201220080221 2. 2. ครุศาสตร์อยุธยา

มหาสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เม.ย.62-30 มิ.ย.62 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะครุศาสตร์ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : 1. ค่าถ่ายเอกสาร 

3000 บาท  

2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000 บาท 

3.ค่าตกแต่งสถานที่ 1,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

201220080321 3. 3. การเลือกตั้งนายกสโมสร

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เม.ย.62-30 มิ.ย.62 

สถานที่ดําเนินการ   คณะครุศาสตร์ 

วัสดุ

   รายละเอียด : 1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท 

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 

201220080421 4. 4. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุ

ศาสตร์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ม.ค.62-31 มี.ค.62 

สถานที่ดําเนินการ   คณะครุศาสตร์ 

วัสดุ

   รายละเอียด : 1. ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม  2,000 บาท 

2.ค่ายถ่ายเอกสาร  1,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท 

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 
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201220080521 5. 5. ชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่า 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ก.ค.62-30 ก.ย.62 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะครุศาสตร์ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : 1. ค่าจ้างทําซุ้ม 20,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

201220080621 6. 6. พิธีไหว้ครู "พระคุณที่สาม" 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ก.ค.62-30 ก.ย.62 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะครุศาสตร์ 

ใช้สอย

   รายละเอียด : 1.ค่าจ้างทําพานไหว้ครู 10 พานX500 = 5,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  5,000 บาท 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

201220080721 7. 7. การประกวดนักศึกษาต้นแบบ

ครูดี 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ก.ค.62-30 ก.ย.62 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะครุศาสตร์ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : 1.ค่าจ้างทําสายสะพาย 10 เส้นๆละ 200 บาท = 

2,000 

2.ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร   3,685 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,685 บาท  

 

5,685.00 0.00 0.00 0.00 5,685.00 

201220080821 8. 8. จิตอาสา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ม.ค.62-31 มี.ค.62 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะครุศาสตร์ 

วัสดุ

   รายละเอียด : 1. ค่าวัสดุ  1,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท 

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 

201220080921 9. 9. ลอยกระทง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ต.ค.61-31ธ.ค.61 

สถานที่ดําเนินการ 

   คณะครุศาสตร์ 

วัสดุ

   รายละเอียด : 1.ค่าวัสดุ  2,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท 

2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 72,685.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ปิยะ  มีอนันต์  ตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. 1.การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา "114 ปี ศรีอยุธยาเกมส์" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการดําเนินการจัดกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับความรู้และความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. 2. ครุศาสตร์อยุธยามหาสงกรานต์สืบสาน

วัฒนธรรมไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู้และความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
3. 3. การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู้และความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
4. 4. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับความรู้และความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
5. 5. ชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการดําเนินงานตามแผนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับความรู้และความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
6. 6. พิธีไหว้ครู "พระคุณที่สาม" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการดําเนินการตามแผนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับความรู้และความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
7. 7. การประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับความรู้และความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
8. 8. จิตอาสา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับความรู้และความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
9. 9. ลอยกระทง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับความรู้และความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

512



 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

รหัสโครงการ 6214000025 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62322 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), 

KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), KPI314 ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85), KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 

85), KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), KPI334 ระดับ

ความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา (ระดับ 5), KPI335 จํานวนนักศึกษาที่เข้ารว่ม

โครงการ (1,400 คน) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคําว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมาย

รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จําเป็นในการประกอบ

อาชีพและทักษะที่จะต้องใช้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ทักษะคุณธรรมและ

จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนานักศึกษาและปลุกฝังสิ่งที่ดีที่เป็น

ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกาลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจําเป็นต้องมีศักยภาพด้าน

อ่ืนๆเพ่ือสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะน้ันนักศึกษาควรต้องมีความ

พร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดโดยเฉพาะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสานักงานซึ่งปัจจุบันถือ

เป็นคุณสมบัติที่จําเป็นสาหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าทํางานในทุกหน่วยงานท้ังทางราชการและเอกชนด้วย

เหตุผลและความจําเป็นดังกล่าว 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในคณะฯ 

2.  เพ่ือปลูกฝงัจิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา 

3.  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 86,857.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา คน 1,000
เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
   2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. ดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201220090121 1. กิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

สัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (พ.ย. 61) 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. - ธ.ค. 61 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ใช้สอย, วัสดุ 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 400 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 

14,000 บาท 

ค่าจัดสถานที่ 15,000 บาท 

ค่าเช่าชุดเชียร์ลีดเดอร์ 10 ชุดๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 

ค่าจ้างจัดขบวนพาเหรด 5,000 บาท 

ค่าวัสดุ 19057บาท  

เป็นเงิน 63057 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,057 บาท 

63,057.00 63,057.00 0.00 0.00 0.00 

201220090221 2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

ประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง (พ.ย. 

61) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. - ธค 61 

สถานที่ดําเนินการ   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ใช้สอย, วัสดุ 

ค่าเช่าชุด 2 ชุดๆ ละ 1,500 บาท 

ค่าวัสดุ 1,000 บาท  

เป็นเงิน 4,000บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4000 บาท 

4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 

201220090321 3. กิจกรรมอาสาพัฒนาท้องถิ่น (ธ.ค. 61)

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. - ธ.ค. 61 

 

สถานที่ดําเนินการ   ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : วัสดุ 

   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 

ค่าวัสดุ 10,000 บาท  

เป็นเงิน 10,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 
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201220090421 4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

ประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ (เม.ย. 

62) 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   เม.ย. - มิ.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ใช้สอย, วัสดุ ค่าเช่าชุด 1 ชุดๆ ละ 1,500 บาท ค่า

วัสดุ 1,000 บาท  เป็นเงิน 2,500 บาท  

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2500 บาท 

2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 

201220090521 5. กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เม.ย. 

62) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   เม.ย. - มิ.ย. 61 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ใช้สอย 

   รายละเอียด : ใช้สอย 

ค่าป้ายไวนิล 5 ป้ายๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2500 บาท 

2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 

201220090621 6. กิจกรรมพิธีไหว้ครู (พระคุณที่สาม)  

(ส.ค. 62) 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ก.ค. - ก.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ใช้สอย 

   รายละเอียด : ใช้สอย 

ค่าจ้างทําพานไหว้ครู 8 พานๆ ละ 600 บาท  

เป็นเงิน 4,800 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4800 บาท 

4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 

รวม 86,857.00  
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12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ อาจารย์ปกาศิต   เจิมรอด   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2

(ม.ค.6–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3

(เม.ย.62 มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสมัพันธ์ภายในมหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา (พ.ย. 61) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง (พ.ย. 61) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มกิจกรรม ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
3. กิจกรรมอาสาพัฒนาท้องถิ่น (ธ.ค. 61) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครังในการจัดกิจกรรม ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มกิจกรรม ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
4. กิจกรรมส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ (เม.ย. 62) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
5. กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เม.ย. 62) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ราร่วมกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
6. กิจกรรมพิธีไหว้ครู (พระคุณที่สาม)  (ส.ค. 62) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มกิจกรรม ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาห้องสมุดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบ บ.กศ.) รหัสโครงการ 

6215000001 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

จัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มีพันธกิจในการจัดหา รวบรวม ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สนันสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการ

สู่สังคม รวมท้ังนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือตําราวิชาการและส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ที่ดีและทันสมัย 

           2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลิดชีวิตให้นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 

           3.เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาบุคลากรในมหาวิทาลัยและชุมชนท้องถิ่น สร้างนิสัยรักการอ่านและการ

เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

           4.เพ่ือสนับสนุนการมห้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ 

           5.เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพด 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์/นักเรียน/นักศึกษา บุลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบหนังสือตํารา สิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง(วารสาร,หนังสือพิมพ์) 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และบุคคลทั่วไป 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 632,495.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จ้างเหมาบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ งาน 1 
   2. หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับ 6,000
   3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ 75 
   4. หนังสือตําราวิชาการ เล่ม 600 
   5. จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ งาน 1 
เชิงคุณภาพ   
   1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. กิจกรรมดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด กิจกรรม 5 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201228070121 1. จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอยจ้างบริการ

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12840 บาท 

12,840.00 12,840.00 0.00 0.00 0.00 

201228070221 2. หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 

 

วัสดุ

   รายละเอียด : หนังสือพิมพ์และ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จํานวน 6000 ฉบับ  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260000 บาท 

260,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 50,000.00 

201228070321 3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 

 

วัสดุ

   รายละเอียด : วัสดุ: 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 50 รายการ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 

201228070421 4. หนังสือตําราวิชาการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 

 

วัสดุ

   รายละเอียด : วัสดุ หนังสือตําราวิชาการ 

จํานวน 600 เล่ม  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300000 บาท 

300,000.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 

201228070521 5. จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าใช้สอยจ้างบริการ

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 งาน  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39655 บาท 

39,655.00 39,655.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 632,495.00  
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12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับ 1600.00 1550.00 1550.00 1300.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น รายการ 25.00 25.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ร้อยละ 80.00 80.00 0.00 0.00 
4. หนังสือตําราวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนหนังสือตําราวิชาการที่เพิ่มขึ้น เล่ม 200.00 200.00 200.00 200.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
5. จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีบริการวารสารที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ    รหัสโครงการ 6215000002 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI317 ผลประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80) 

 

     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกับ 

                            ความต้องการของประเทศและท้องถ่ิน 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้าน

แหล่งเรียนรู้และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัยแล้วน้ัน  สํานักวิทยบริการฯ ยังมีพันธกิจ 4 

ประการ คือ บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของ

ท้องถิ่นและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมหาวิทยาลัยเป็น e-university ดังน้ัน บุคลากร 
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ของสํานักวิทยบริการฯ ควรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในปัจจุบันการดําเนินงานนมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน

งานที่รับผิดชอบ สามารถทํางานเป็นทีมและเป็นผู้ให้บริการที่ดี และตรงกับเป้าประสงค์ของสํานักวิทยบริการฯ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศในงานบริการ 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. เพ่ือการดําเนินงานตามแผนของสํานักวิทยบริการฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 96,600.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนแผน แผน 5 
เชิงคุณภาพ   
   1. ระดับความสําเร็จของแผน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. กิจกรรมในโครงการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 85 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201210050121 1. กิจกรรมที่ 1 ทบทวนแผนการ

ดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุงานประกันคุณภาพ 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คนๆละ 18 ชั่วโมงๆละ 300 

บาท เป็นเงิน 5,400 บาท ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหาร จํานวน 20 คน ๆ ละ 

5 มื้อ ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จํานวน 20 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท ค่าเช่ารถ 

จํานวน 2 คันๆละ 2,800 บาท จํานวน 3 วัน เป็นเงิน 16,800 บาท ค่าที่พัก 

จํานวน 20 คน เป็นเงิน 36,000 บาท ค่าวัสดุ จํานวน 1 ครั้ง 7,400 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96600 บาท 

96,600.00 96,600.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 96,600.00  

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกจิกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมที่ 1 ทบทวนแผนการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนแผนที่ได้รับการทบทวน แผน 5.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัดระดับความสําเร็จของแผน ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
 

14. สาเหตุหรือปัจจยัความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้นในการดําเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    รหัสโครงการ 

6215000003 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI319 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม), 

KPI321 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ/กิจกรรม) 

 

     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญของการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบงาน 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้และทักษะในการทํางาน

ที่สูงขึ้น 

2. เพ่ือยกระดับการให้บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  40 คน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1. จัดฝกึอบรม  

    2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  

    3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา  

    4. ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร กิจกรรม 3 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 90 
   2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. กิจกรรมสามารถดําเนินงานได้ตามแผนงาน กิจกรรม 3 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211220121 1. กิจกรรมที่ 1 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค.61 - ก.ย.62 

สถานที่ดําเนินการ 

   หน่วยจัดฝึกอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าลงทะเบียน, ค่าพาหนะ, ค่าเดินทาง, 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 190000 บาท 

190,000.00 30,000.00 70,000.00 40,000.00 50,000.00 

201211220221 2. กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ

ประสิทธิภาพการให้บริการของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ต.ค.61 - 30 มิ.ย.61 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด :  

ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 

600 บาท เป็นเงิน 3600 บาท 

ค่าตอบแทนวิทยากร (2 ครั้ง 2*6*300) จํานวน 2 คน ๆ 

ละ 6 ชม.ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3600 บาท  

ค่าอาหารกลางวัน (1ครั้ง)  จํานวน 25 คนๆ ละ 100 

บาท เป็นเงิน 2500 บาท 

ค่าอาหารกลางวัน (2 ครั้ง 30*2*100)  จํานวน 30 คนๆ

ละ 100 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1 ครั้ง) จํานวน 25 คนๆ 

ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1750 บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 ครั้ง 30*2*2*35) จํานวน 

30 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท  

ค่าวัสดุ (1 ครั้ง) เป็นจํานวนเงิน  2150 บาท  

ค่าวัสดุ (2 ครั้ง 3100*2) เป็นจํานเวนเงิน  6,200 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

 

 

30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 
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201211220321 3. กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เม.ย. - 30มิ.ย.62 

สถานที่ดําเนินการ 

   หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80000 บาท 

80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 

รวม 300,000.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมที่ 1 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม คน 5.00 10.00 10.00 10.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60.00 60.00 60.00 60.00 
2. กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับประสิทธิภาพ

การให้บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม ครั้ง 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70.00 70.00 70.00 0.00 
3. กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์    รหัสโครงการ 6215000004 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

จัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

        แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยายราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทํากลุยทธ์ที่ 

1.2 เพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามกลยุทธ์ดังกล่าว จึงมีการจัดทําหนังสือมี

ชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือห้องสมุดมนุษย์สํานัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้บริการและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษา 

อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1.จัดทําหนังสือมีชิวิตอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 5 รายการ 

          2. จัดกิจกรรมเผยแพร่หนังสือมีชีวิต 3 ครั้ง 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 จํานวนบุคลากรที่จัดทําเป็นหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส ์5 รายการ ผูใ้ช้บริการ นักศึกษา อาจารย์ 

บุคลากรเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1.คัดเลือกบุคลากรที่มอีงค์ความรู้ จัดทําในรูปหนังสอือิเล็กทรอนิกส์ 5 รายการ 

                         2.ดําเนินการจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ 3 คร้ัง 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 42,400.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ รายการ 5 
   2. จํานวนคร้ังที่ที่จัดกิจกรรมเผยแพร่หนังสือมีชีวิตในห้องสมุดมนุษย์ ครั้ง 3 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการรจัดการ

เรียนการสอน 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา  
   1. สามารถดําเนินงานได้ตามแผน รายการ 5 
   2. สามารถดําเนินการได้ตามแผน ครั้ง 3 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201228080121 1. กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการจัดทําหนังสือมี

ชีวิตอิเล็กทรอนิกส์เพื่อห้องสมุดมนุษย์ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-30/09/2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ตอบแทน,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนหนังสือมีชีวิต 5 

รายการ คนละ 2400 บาท รวม 12,000 บาท 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ 7200 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19200 บาท 

19,200.00 7,400.00 7,400.00 4,400.00 0.00 

201228080221 2. กิจกรรมที่ 2 นิทรรศการเพื่อการเผยแพร่

หนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-30/09/2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ตอบแทน,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ครั้ง 

จํานวน 6 คน คนละ 2400 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3 

ครั้ง 8800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23200 บาท 

23,200.00 11,600.00 5,800.00 5,800.00 0.00 

รวม 42,400.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการจัดทําหนังสือมีชีวิต

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อห้องสมุดมนุษย์ สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทําหนังสือมีชีวิต

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อห้องสมุดมนุษย์ 

รายการ 2.00 2.00 1.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน 

85 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00

2. กิจกรรมที่ 2 นิทรรศการเพื่อการเผยแพร่หนังสือมี

ชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนการจัด

นิทรรศการ 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ    รหัสโครงการ 6215000006 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62103 โครงการบริการวิชาการตามพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนงาน  ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI103 จํานวนโครงการบริการวิชาการฯ (ไม่น้อยกว่า 14 โครงการ) 

 

       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่  : 0102, 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลือ่นการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน สํานักยังต้องมีบริการสู่ชุมชนที่รับผิดชอบดูแล เพ่ือนําองค์ความรู้ที่มีไปเผยแพร่กับชุมชน

ที่รับผิดชอบดูแล เพ่ือนําองค์ความรู้ที่มีไปเผยแพร่กับชุมชนและนําข้อมูลที่มีจากคลังความรู้ที่สะสมมาจัดเป็น

นิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจซึ่งจะเป็นที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

 

534



4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่สังคม 

2.เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพรวั่ฒนธรรม 

3.เพ่ือส่งเสริมและเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียน / นักศึกษา อาจารย์ บุคคลทั่วไป ชุมชน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

    2.กิจกรรมนิทรรศการหมนุเวียน 

    3.กิจกรรมนิทรรศการโครงการพระราชดําริ 

    4.กิจกรรมงานLibrary & IT 

    5.กิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

    6.กิจกรรมงานส่งเสริมเรียนรู้ด้านห้องสมุด 

    7.กิจกรรมอบรมฐานข้อมลูออนไลน์ 

    8.กิจกรรมอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 120,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการได้ครบ กิจกรรม 8 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. กิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด กิจกรรม 8 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

203203020121 1. 1.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   29 กุมภาพันธ์ 2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 

-ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท  เป็น

เงิน 900 บาท  

-เงินรางวัล จํานวน 1 ครั้ง เป็นจํานวนเงิน 3000 บาท  

ค่าใช้สอย 

-อาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 60 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็น

จํานวนเเงิน  1500 บาท  

ค่าวัสดุ  

- วัสดุ จํานวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 3600 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 

9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 

203203020221 2. 2.กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ต.ค.61-30ก.ย.62 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุสําหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียนจํานวน 6 ครั้ง ครั้ง

ละ 3000 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18000 บาท 

18,000.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00 3,000.00 

203203020321 3. 3.กิจกรรมนิทรรศการโครงการ

พระราชดําริ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1ต.ค.61-30ก.ย.62 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุสําหรับการจัดนิทรรศการโครงการพระราชดําริ 2 

ครั้ง ครั้งละ 8000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8000 บาท 

8,000.00 3,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
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203203020421 4. 4.กิจกรรมงานLibrary & IT 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ต.ค 61 - 30 ก.ย. 62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท      

=  3,600 บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน  100 คน ๆ ละ2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท      

= 5,000 บาท 

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท                 

=  5,000  บาท  

ค่าวัสดุ                                                                                   

= 21,400 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35000 บาท 

35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 

203203020521 5. 5.กิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ก.ย.61 - 30 ต.ค.62 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าใช้สอยสําหรับจัดงาน 10000 

ค่าวัสดุสําหรับจัดงาน 16000 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26000 บาท 

26,000.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 

203203020621 6. 6.กิจกรรมงานส่งเสริมเรียนรู้ด้าน

ห้องสมุด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ต.ค 61 - 30 ก.ย 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

 

 

วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าวัสดุสําหรับจัดงาน 5000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 
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203203020721 7. 7.กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลออนไลน์

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย 62 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 100 บาท     5000 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2500 บาท 

ค่าวัสดุสําหรับจัดงาน                                                         

2500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

203203020821 8. 8.กิจกรรมอบรมพัฒนาสื่อการเรียน

การสอน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 

2562 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด :  - ค่าตอบแทน (6 ชม.*300 บาท จํานวน 1 ครั้ง )            

= 1,800 บาท  

- ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 1 ครั้ง  = 2,000 

บาท      

 - ค่าอาหารว่างฯ20 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 1 ครั้ง        = 1,400  

บาท 

- วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง   = 3800  บาท 

  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 

9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 120,000.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. 1.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40 คน 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีทักษะการอ่านเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
2. 2.กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิทรรศการ ครั้ง 1.00 2.00 2.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
3. 3.กิจกรรมนิทรรศการโครงการพระราชดําริ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิทรรศการ ครั้ง 1.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 80.00 
4. 4.กิจกรรมงานLibrary & IT ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งาน Library & IT กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
5. 5.กิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
6. 6.กิจกรรมงานส่งเสริมเรียนรู้ด้านห้องสมุด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานส่งเสริมเรียนรู้ด้านห้องสมุด ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจด้านห้องสมุดของนักศึกษา ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
7. 7.กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าอบรม คน 0.00 0.00 50.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทักษะการสืบค้นของผู้เข้าอบรม ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
8. 8.กิจกรรมอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน คน 0.00 0.00 20.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ โครงการห้องสมุดสีเขียว สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    รหัสโครงการ 

6215000007 
  

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
 

       แผนยทุธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทําแผน

ยุทธศาสตร์สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ ระยะ 5 ปี 2560-2564 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University จึงได้มีการดําเนินโครงการห้องสมุดสีเขียว โดยการจัด

ภูมิทัศน์และการบริหารจัดการห้องสมุดและสํานักงานให้มีการดําเนินการที่เป็นประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็น

มิตรต่อสภาพแวดล้อม 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1.เป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์พลังงานสีเขียว Green University 

2.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีพ้ืนที่บริการสีเขียวเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้บริการนักศึกษา 

อาจารย์และบุคลากร  

2.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปรมิาณการใช้พลังงานลดน้อยลง 

3.ผู้ใช้บริการ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มีแหล่งสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1.กําหนดแผนการดําเนินงานประจําปี 

    2.กําหนดปฏิทินการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

    3.ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

    4.ประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

    5.รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 27,600.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีกิจกรรมรณรงค์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ครั้ง 3 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

ภายในมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85 

   2. บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนมีความรู้ความเข้าใจการ

จัดการขยะ 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา  
   1. สามารถดําเนินงานได้ตามแผน ครั้ง 3 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201221010121 1. กิจกรรม1 รณรงค์การจัดการขยะและการใช้

พลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   01/10/2561-30/09/2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ

   รายละเอียด : จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อสารสนเทศเพื่อการ

จัดกิจกรรมและการรณรงค์ 27600 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27600 บาท 

27,600.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 0.00 

รวม 27,600.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรม1 รณรงค์การจัดการขยะและการใช้

พลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะและการใช้

พลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3 

ครั้ง 1.00 2.00 3.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อ

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบบกศ.)    รหัสโครงการ 

6215000010 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI406 รอ้ยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), - 

 

       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา   มีพันธกิจในการจัดหา รวบรวม และให้บริการด้านอาคารสถานท่ีให้อยู่ในสภาพพร้อม

ให้บริการ จัดให้มีการประชุมกรรมการของสํานักฯ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดงานงานในสํานักฯ การสร้าง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 

2. เพ่ือบริหารจัดการงานในสาํนักฯ ในการเป็นฝ่ายสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนการบริหารจัดการ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียน/นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลภายนอก 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก 

    2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

    3. ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการสํานัก) 

    4. วัสดุ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 239,106.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการได้ครบ กิจกรรม 4 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสํานักวิทยบริการฯ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด กิจกรรม 4 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201227090121 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน

   รายละเอียด :    รายละเอียด : ค่าตอบแทน

กรรมการบริหารสํานัก  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57600 บาท 

57,600.00 19,200.00 0.00 19,200.00 19,200.00 

201227090221 2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน

   รายละเอียด : รายละเอียด : ค่าปฏิบัติงานนอกเวลารา

ชกาชการ จํานวน 15 วัน  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6300 บาท 

6,300.00 2,520.00 840.00 2,520.00 420.00 

201227090321 3. ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการสํานักฯ)

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย

   รายละเอียด :    รายละเอียด : ค่าอาหารว่าง (ประชุม

กรรมการสํานักฯ) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9485 บาท 

9,485.00 2,695.00 2,100.00 2,695.00 1,995.00 

201227090421 4. วัสดุ

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ

   รายละเอียด : รายละเอียด : วัสดุ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165721 บาท 

165,721.00 50,000.00 50,000.00 35,721.00 30,000.00 

รวม 239,106.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารสาํนัก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสาํเร็จในการจัดประชุมกรรมการบริหารสาํนักฯ ครั้ง 1.00 0.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ครั้ง 1.00 0.00 1.00 1.00 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการได้ครบ วัน 6.00 2.00 6.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กิจกรรมดําเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด วัน 6.00 2.00 6.00 1.00 
3. ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการสํานักฯ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนการจัดประชุม ครั้ง 4.00 3.00 4.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กิจกรรมแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด ครั้ง 4.00 3.00 4.00 3.00 
4. วัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดซื้อวสัดุ ครั้ง 5.00 5.00 5.00 5.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาํเร็จในการจัดซื้อวัสดุ ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม    รหัสโครงการ 6215000014 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62108 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.013 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI109 จํานวนผลงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม) 

 

       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่  : 0107, 1.7 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน สํานักยังต้องมีบริการวิชาการสู่ชุมชนที่รับผิดชอบดูแล เพ่ือนําองค์ความรู้ที่มีไปเผยแพร่

กับชุมชนและนําข้อมูลที่มีจากคลังความรู้ที่สะสมมาจัดเป็นนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจซ่ึงจะเป็น

ที่ส่งเสริมศิบปวัฒนธรรม 
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4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรม 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียน/นักศึกษา  

 

6. วิธีการดําเนินงาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 10,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 1 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละควมพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. กิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด กิจกรรม 1 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201301030121 1. กิจกรรมวันลอยกระทง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ

   รายละเอียด : วัสดุสําหรับจัดงาน  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 10,000.00  
 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. กิจกรรมวันลอยกระทง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมวันลอยกระทง ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00

 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บกศ.)     

รหัสโครงการ 6215000016 
 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62403 โครงการจัดหาและปรบัปรุงครุภัณฑ์สํานักงาน 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI401 รอ้ยละความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
 

        แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการจัดหา เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการสอน จึงจําเป็นต้องจัดหา

วัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมเติม เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา และจัดหาครุภัณฑ์ประจํา

สํานักงานทดแทนของเดิมที่มีอยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้และไม่คุ้มกับการซ่อมบํารุง รวมถึงปรับปรุงอาคารอาคาร

สถานที่ ให้มีความเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

550



4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ประจําสํานักงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปทีม่าใช้บริการ 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดหาครุภัณฑ์ จํานวน  23 รายการ  

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,118,925.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จัดหาครุภัณฑ์ รายการ 23 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. จัดหาครุภัณฑ์ดําเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่กําหนด รายการ 23 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201223030131 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล

แบบที่ 1 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

(4 Core) ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 Ghz เทียบเท่า หรือดีกว่า 

- มีหน่วยความจํา (Cache Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MBหรือดีกว่า 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 ราคา 22000 จํานวน 6 เครื่อง รวมเป็น

เงิน 132,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 132,000.00 บาท 

132,000.00 132,000.00 0.00 0.00 0.00 

201223030231 2. ตู้ไม้อัดสัก

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด :  - ขนาดไม่น้อยกว่า 200X30X125 ซม. 

 - วัสดุโครงสร้างภายในเป็นไม้เนื้อแข็งหรือดีกว่า 

 - ประกอบเป็นโครงปิดทับด้วยไม้อัดสักหรือดีกว่า    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ตู้ไม้อัดสัก ราคา 12000 จํานวน 8 ตู้ รวมเป็นเงิน 96,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 96,000.00 บาท 

 

 

 

 

 

96,000.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 
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201223030331 3. ตู้โชว์กระจก 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - ขนาดไม่น้อยกว่า 150X40X180 ซม. 

- โครงผลิตจากอลูมิเนียมสีดํา หรือดีกว่า 

- แผ่นหลังเป็นกระจกใส หรือดีกว่า 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28500 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ตู้โชว์กระจก ราคา 28500 จํานวน 1 ตู้ รวมเป็นเงิน 28,500.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 28,500.00 บาท 

28,500.00 28,500.00 0.00 0.00 0.00 

201223030431 4. เครื่องซักผ้าฝาบน ขนาดไม่น้อย

กว่า  15 กก. 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด :     - เป็นเครื่องแบบถงัเดี่ยว เปิดฝาบน 

    - มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เครื่องซักผ้าฝาบน ไม่น้อยกว่า 15 กก. ราคา 18000 จํานวน 1 เครื่อง 

รวมเป็นเงิน 18,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 18,000.00 บาท 

18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 

201223030531 5. เก้าอี้สํานักงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด :    - ปรับระดับขั้นลงด้วยไฮโดรลิค 

- ปรับเอนได้  

- ล้อ PU หรือดีกว่า 

- รับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23600 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เก้าอี้สํานักงาน ราคา 2950 จํานวน 8 ตัว รวมเป็นเงิน 23,600.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 23,600.00 บาท 

 

 

 

23,600.00 23,600.00 0.00 0.00 0.00 
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201223030631 6. เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิด

เลเซอร์ หรือชนิด LED สี 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด :       - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 

          - มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 

          -  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ราคา 17000 

จํานวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 34,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 34,000.00 บาท 

34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 

201223030731 7. ขาแขวนตั้งทีวีแบบล้อเลื่อน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - เป็นขาตั้งทีวี รองรับทีวี ขนาด 32 นิ้ว - 65 นิ้ว หรือดีกว่า 

- มีล้อเลื่อนขาตั้งทีวี 4 ล้อ 

- สามารถปรับทีวีก้มได้ 

- มีชั้นวางอเนกประสงค์ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ขาแขวนตั้งที่วีแบบล้อเลื่อน ราคา 7000 จํานวน 3 อัน รวมเป็นเงิน 

21,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 21,000.00 บาท 

21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 

201223030831 8. สว่านเจาะเหล็ก 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - กําลังไฟไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ 

- ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 0-2,600 รอบ/นาที 

- เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2790 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. สว่านเจาะเหล็ก ราคา 2790 จํานวน 1 ตัว รวมเป็นเงิน 2,790.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 2,790.00 บาท 

 

2,790.00 2,790.00 0.00 0.00 0.00 
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201223030931 9. ปั้มอัดฉีด

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2.2 K.W./3HP 

- แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 bar 

- กระแสไฟ 220V/50Hz 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17500 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ปั้มอัดฉีด ราคา 17500 จํานวน 1 ตัว รวมเป็นเงิน 17,500.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 17,500.00 บาท 

17,500.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00 

201223031031 10. ชั้นหนังสือสูง แบบ 2 ด้าน 3 

ช่วง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 108 นิ้ว ลึก 19 นิ้ว สูง 77 นิ้ว 

- วางได้ไม่น้อยกว่า 6 ระดับชั้น 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99510 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ชั้นหนังสือสูง แบบ 2 ด้าน 3 ช่วง ราคา 16585 จํานวน 6 ชุด รวมเป็นเงนิ 

99,510.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 99,510.00 บาท 

99,510.00 99,510.00 0.00 0.00 0.00 

201223031131 11. ตู้ทําน้ําเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ํา

ระบบนาโน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - ความสามารถผลิตน้ําร้อน/น้ําเย็น 

- ทําความร้อนไม่น้อยกว่า 80’ C-90’ C ต่ํา 4’C 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ตู้ทําน้ําเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ําระบบนาโน ราคา 32000 จํานวน 2 

เครื่อง รวมเป็นเงิน 64,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 64,000.00 บาท 

 

 

 

 

64,000.00 64,000.00 0.00 0.00 0.00 
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201223031231 12. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - ขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู 

- ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น

และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ราคา 47000 

จํานวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 94,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 94,000.00 บาท 

94,000.00 94,000.00 0.00 0.00 0.00 

201223031331 13. แผ่นอะคิลิคใส 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - ขนาดไม่น้อยกว่า 122 ซม. สูง 180 ซม. 

- หัวน็อตฝาครอบ  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11880 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. แผ่นอะคิลิคใส ราคา 1980 จํานวน 6 แผ่น รวมเป็นเงิน 11,880.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 11,880.00 บาท 

11,880.00 11,880.00 0.00 0.00 0.00 

201223031431 14. ม่านม้วนชั้น 2 (โถงด้านนอก) 

อาคารวิทยบริการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3.26ม.X2.10ม. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82080 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ม่านม้วนชั้น 2 (โถงด้านนอก๗ อาคารวิทยบริการ ราคา 5130 จํานวน 16 

ชุด รวมเป็นเงิน 82,080.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 82,080.00 บาท 

82,080.00 82,080.00 0.00 0.00 0.00 
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201223031531 15. กล้องบันทึกภาพนิ่ง สําหรับงาน

ผลิตสื่อ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - มีเซนเซอร์ชนิด CMOS หรือดีกว่า มีความละเอียดการถ่าย

ภาพนิ่งไม่น้อยกว่า 22 ล้านพิกเซล 

- รองรับความไวแสง ISO ไม่น้อยกว่า 100 - 25,600 

- มีหน้าจอแบบสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว  

- มีแบตเตอรี่แพคแบบชาร์จได้ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

- มีเลนส์แบบที่ 1 เป็นแบบสําหรับกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาด APS-C  ทางยาว

โฟกัส 16 mm และมีขนาดรูรับแสง 

  กว้างสุดที่ 1.4 และเป็นแบบ E-Mount หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 

หน่วย 

- มีเลนส์แบบที่ 2 เป็นแบบสําหรับกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาด APS-C  ทางยาว

โฟกัส 30 mm และมีขนาดรูรับแสงกว้างสุดที่  

  1.4 และเป็นแบบ E-Mount หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. กล้องบันทึกภาพนิ่ง สําหรับงานผลิตสื่อ ราคา 70000 จํานวน 1 ชุด รวม

เป็นเงิน 70,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 70,000.00 บาท 

70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 

201223031631 16. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  Intel Corei5  ความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.3 Ghz เทียบเท่าหรือดีกว่า 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) แบบ LPDDR3 ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มี

ความเร็วบัสไม่น้อยกว่า 2133 Mhz หรือดีกว่า 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล แบบโซลิตสเตจไดรฟ์ (SSD) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

240  GB เทียบเท่าหรือดีกว่า 

- มีหน่วยควบคุมการแสดงผลแบบ Intel Iris Plus Graphics 640 

- จอภาพแบ็คไลท์แบบ LED ขนาด 13 นิ้ว (แนวทแยง) พร้อมเทคโนโลยี IPS 

- มีพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) จํานวน 2 พอร์ต 

60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 
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- มีกล้อง FaceTime HD ความละเอียด 720p

- การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac ใช้ได้กับ IEEE 

802.11a/b/g/n 

- มีระบบปฏิบัติการ macOS High Sierra 

- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ระยะเวลา 1 ปี   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Macbook Pro ราคา 60000 จํานวน 1 เครื่อง รวม

เป็นเงิน 60,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 60,000.00 บาท 

201223031731 17. เครื่องตรวจสอบสายเคเบิล 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - ตรวจพิสูจน์สายเคเบิ้ลแสดงความยาว Wiremap, Cable 

ID และระยะไปยังจุดที่มีปัญหาพร้อมกันในหน้าจอเดียว 

- ค้นหาการบริการที่มีเครือข่าย ทั้ง 10/100/1000 Ethernet , POTS, และ 

Power over Ethernet 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38413 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เครื่องตรวจสอบสายเคเบิล ราคา 38413 จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 

38,413.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 38,413.00 บาท 

38,413.00 38,413.00 0.00 0.00 0.00 

201223031831 18. เครื่องพิมพ์ฉลาก 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - หน้าจอสี LCD Backlit แสดงผลได้ไม่น้อยกว่า 2 บรรทัด 

ความยาวไม่น้อยกว่า 21 ตัวอักษร 

- ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 มม./นาที 

- พิมพ์อักษรได้ไม่น้อยกว่า 5 บรรทัด 

- พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

 

4,152.00 4,152.00 0.00 0.00 0.00 

558



รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4152 บาท

รายการครุภัณฑ์ 

1. เครื่องพิมพ์ฉลาก ราคา 4152 จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 4,152.00 

บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 4,152.00 บาท 

201223031931 19. ปั้มไดโว่

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ½  แรงม้า  

- ไฟ 220-230V, 50 Hz 

- ตัวปั๊มทําจากสแตนเลส สตีล หรือดีกว่า 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8700 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. ปั้มไดโว่ ราคา 4350 จํานวน 2 ตัว รวมเป็นเงิน 8,700.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 8,700.00 บาท 

8,700.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00 

201223032031 20. อุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลแบบ 

NAS 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - ความจุไม่ต่ํากว่า 6 TB 

- รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ SAS หรือ SATA 

- มี Ethernet Port แบบ 1 GB/s อย่างน้อย 2 พอร์ต 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. อุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลแบบ NAS ราคา 29000 จํานวน 1 ชุด รวมเป็น

เงิน 29,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 29,000.00 บาท 

29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 

201223032131 21. ชุดควบคุมประตูเข้าออก 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - เครื่องอ่านบัตรเป็นเครื่องมีระบบ Controller ในตัว 

ทํางานแบบ Standalone หรือดีกว่า 

- สามารถเก็บข้อมูลที่บันทึกเข้า-ออก ไว้ในตัวเครื่อง  

- มีระบบกลอนประตูไฟฟ้า ชนิด Magnetic หรือ Drop Bolt หรือดีกว่า 

- มีชุดสวิตว์ปุ่มกด เปิด-ปิด ประตู 

64,000.00 64,000.00 0.00 0.00 0.00 
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สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64000 บาท

รายการครุภัณฑ์ 

1. ชุดควบคุมประตูเข้าออก ราคา 16000 จํานวน 4 ชุด รวมเป็นเงิน 

64,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 64,000.00 บาท 

201223032231 22. เครื่องสํารองไฟ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : 1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1,000 VA /600 

WATTS 

2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44800 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เครื่องสํารองไฟ ราคา 5600 จํานวน 8 เครื่อง รวมเป็นเงิน 44,800.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 44,800.00 บาท 

44,800.00 44,800.00 0.00 0.00 0.00 

201223032331 23. เคาเตอร์บริการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : - โครงคร่าวเป็นไม้เนื้อแข็ง 

- สูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

- ยาวไม่น้อยกว่า 9.50 เมตร 

- ปิดทับด้วยไม้อัด หรือไม้อัดสัก หรือดีกว่า 

- ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 

- ปิดทับด้านบนด้วยแผ่นลามิเนต หรือดีกว่า 

- ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มิลลิเมตร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. เคาเตอร์บริการ ราคา 75000 จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงนิ 75,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 75,000.00 บาท 

75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,118,925.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. เครื่องคอมพิวเตอร์

ประมวลผลแบบที่ 2 

เครื่อง 6.00 0.00 0.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

2. ตู้ไม้อัดสัก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตู้ไม้อัดสัก ตู้ 8.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

3. ตู้โชว์กระจก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตู้โชว์กระจก ตู้ 1.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

4. เครื่องซักผ้าฝาบน ขนาดไม่น้อยกว่า  15 กก. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องซักผ้าฝาบน 15 

กก. 

เครื่อง 1.00 0.00 0.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

5. เก้าอี้สํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เก้าอี้สํานักงาน ตัว 8.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

6. เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 

LED สี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ

ชนิด LED สี 

เครื่อง 2.00 0.00 0.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00
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7. ขาแขวนตั้งทีวีแบบล้อเลื่อน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขาแขวนตั้งทีวีแบบ

ล้อเลื่อน 

อัน 3.00 0.00 0.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

8. สว่านเจาะเหล็ก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สว่านเจาะเหล็ก ตัว 1.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

9. ปั้มอัดฉีด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปั้มอัดฉีด ปั้มอัดฉีด 1.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

10. ชั้นหนังสือสูง แบบ 2 ด้าน 3 ช่วง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชั้นหนังสือสูง แบบ 2 

ด้าน 3 ช่วง 

ชุด 6.00 0.00 0.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

11. ตู้ทําน้ําเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ําระบบนาโน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตู้ทําน้ําเย็นพร้อมเครื่อง

กรองน้ําระบบนาโน 

เครื่อง 2 0 0 0

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85 0 0 0

12. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ

ชนิดแขวน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องปรับอากาศแบบ

แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 

เครื่อง 2.00 0.00 0.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

13. แผ่นอะคิลิคใส ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผ่นอะคิลิคใส แผ่น 6.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ 

 

 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00
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14. ม่านม้วนชั้น 2 (โถงด้านนอก) อาคารวิทยบริการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ม่านม้วนชั้น 2 (โถงด้าน

นอก)อาคารวิทยบริการ 

ชุด 16.00 0.00 0.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

15. กล้องบันทึกภาพนิ่ง สําหรับงานผลิตสื่อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กล้องบันทึกภาพนิ่ง 

สําหรับงานผลิตสื่อ 

ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

16. เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องคอมพิวเตอร์ 

Macbook Pro 

เครื่อง 1.00 0.00 0.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

17. เครื่องตรวจสอบสายเคเบิล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องตรวจสอบสาย

เคเบิล 

เครื่อง 1.00 0.00 0.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

18. เครื่องพิมพ์ฉลาก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องพิมพ์ฉลาก เครื่อง 1.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

19. ปั้มไดโว่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปั้มไดโว่ ตัว 2.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

20. อุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลแบบ NAS ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูล

แบบ NAS 

ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

 

 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00
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21. ชุดควบคุมประตูเข้าออก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดควบคุมประตูเขา้ออก ชุด 4.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 4.00 0.00 0.00 0.00

22. เครื่องสํารองไฟ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องสํารองไฟ เครื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

23. เคาเตอร์บริการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เคาเตอร์บริการ ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บกศ.)     

รหัสโครงการ 6215000017 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62405 โครงการจัดหาและปรบัปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ 

                        สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา และการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนานวัตกรรม

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการสอน จึงจําเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมเติม เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา  
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4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนให้เพียงพอต่อการใช้งาน  

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1. โต๊ะ+เก้าอ้ีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 99,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. โต๊ะ+เก้าอ้ีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชุด 20 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. จัดหาครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด รายการ 1 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201224040131 1. โต๊ะ+เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 

2561 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์

   รายละเอียด : โต๊ะ 

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 80X60X75 ซม. 

 - เคลือบเมลามีน TOP หรือดีกว่า 

 - โครงขาเหล็ก 

 - เคลือบสีกันสนิม 

 เก้าอี้  

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 44X50X85 ซม. 

 - โครงเบาะทําจากไม้บุฟองน้ํา หุ้มหนัง

เทียม หรืดีกว่า 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99000 บาท 

รายการครุภัณฑ์ 

1. โต๊ะ+เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ราคา 4950 จํานวน 20 ชึ้น รวมเป็นเงนิ 

99,000.00 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 99,000.00 บาท 

99,000.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 99,000.00  

 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

1. โต๊ะ+เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โต๊ะ+เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชุด 20.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

  

  

 

 

 

568



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจยัและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา    รหัสโครงการ 6216000001 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการท่ีจัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง

ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุะยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง เพ่ือการ

สนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์ และการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษาวิจัย ให้ได้องค์

ความรู้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้านรวมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนการให้บริการวิชาการ  
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4. วัตถุประสงค์ 

     1.  เพ่ือใช้ในการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

     2.  เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามพันธกิจของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

     3.  เพ่ือส่งเสริมการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสทิธิภาพ 

     4.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพึงพอพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการ

ให้บริการ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1.จัดหาวัสดุสํานักงานตามวัตถุประสงค์ 

                         2.จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา   

                         3.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การ

ไปนําเสนอผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ตามพันธกิจ 

                         4.จัดประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จัดหาวัสดุสํานักงานตามวัตถุประสงค ์ ครั้ง 8 
   2. จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้ง 5 
   3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ครั้ง 13 
   4. จัดประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้ง 20 
เชิงคุณภาพ   
   1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 4 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201227100121 1. 1.จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

วัสดุ

   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  

ค่าถ่ายเอกสาร 9000 บาท 

ค่าวัสดุ 39385 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48385 บาท 

48,385.00 15,000.00 12,000.00 11,000.00 10,385.00 

201227100222 2. 2.จ่ายค่าสาธารณูปโภค 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ค่าสาธารณูปโภค

   รายละเอียด : 1.จ่ายค่าสาธารณูปโภค  

ค่าโทรศัพท์ 7000 บาท 

ค่าแสตมป์ 3000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 1,500.00 

201227100321 3. 3.การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : การเข้าร่วมประชุม อบรม 

สัมมนา ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

100000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

 

100,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 10,000.00 

201227100421 4. 4.งานประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 16000 บาท 

ค่าใช้สอย 25615 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41615 บาท 

 

41,615.00 10,290.00 10,745.00 10,745.00 9,835.00 

รวม 200,000.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ   

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. 1.จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการจัดซื้อวัสดุ ครั้ง 2.00 2.00 2.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กําหนด ร้อยละ 31.00 24.00 22.00 23.00 
2. 2.จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจ่ายค่าสาธารณูปโภค ครั้ง 2.00 2.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กําหนด ร้อยละ 30.29 22.00 22.00 21.71 
3. 3.การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม/อบรม ครั้ง 3.00 4.00 4.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลการดําเนินงานเบิกจ่าย ร้อยละ 35.00 30.00 25.00 10.00 
4. 4.งานประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการจัดงานประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้ง 6.00 7.00 7.00 5.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กําหนด ร้อยละ 30.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจยัและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา    รหัสโครงการ 6216000002 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI321 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ/กิจกรรม) 

    แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร  มนุษย์จึงจําเป็นที่

จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ  การท่ีมนุษย์ได้ทําสิ่งใหม่จะ

เป็นบ่อเกิดทําให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการนํา

ศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนําเอาความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมาย

และระเบียบต่างๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และสร้างให้แต่ละบุคคล  เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ และการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมาย ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้ร่วมงาน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานหน่ึงตามโครงสร้างการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการและงานวิจัยตามพันธกิจ จึง

ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองสายงานภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับพันธกิจและ

หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการพัฒนาการทํางานอย่างต่อเน่ือง 

          2.เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.เพ่ือให้บุคลากรมีพฤติกรรมการบริการที่ดีสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1.บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ตามท่ีหน่วยงาน

ภายในและภายนอกจัดขึ้น 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 22,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการพัฒนาศักยภาพ คน 9 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับกาพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. โครงการดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 85 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211230121 1. 2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 

2562 

สถานที่ดําเนินการ 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าลงทะเบียน 22500 

บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22500 บาท 

22,500.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

รวม 22,500.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรสถาบันวิจัยและ

พัฒนาได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

คน 1.00 4.00 4.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรสถาบันวิจัย

และพัฒนาได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

ร้อยละ 11.00 44.44 44.56 0.00

 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา    รหัสโครงการ 6217000005 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI321 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ/กิจกรรม) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานหน่ึงที่ทําหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และวิจัย

ศิลปวัฒนธรรมซึ่งจําเป็นต้องมีสํานักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และในการ

ดําเนินงานต่างๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษาจําเป็นต้องมีการจัดอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในด้านการทํางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากย่ิงขึ้น  

1. เพ่ือส่งเสริมการดําเนินงานของสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร  คณาจารย์ และบคุลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีศักยภาพ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการ

ให้บริการ 
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4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมการดําเนินงานของสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร  คณาจารย์ และบคุลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีศักยภาพ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการ

ให้บริการ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา จํานวน 14 คน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2..การฝึกอบรม 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 30,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร กิจกรรม 3 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
   1. สามารถดําเนินการได้ตามแผนงาน กิจกรรม 3 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211240121 1. กิจกรรมส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส1-4 

สถานที่ดําเนินการ 

   หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา /ค่า

ยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/

ประสานงานราชการ จํานวน 9 ครั้ง รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 30,500 

บาท 

30,500.00 10,500.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

รวม 30,500.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผูอ้ํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา   
 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่ได้รับ

การอบรม 

คน 3.00 3.00 3.00 0.00

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรได้รับการ

พัฒนามีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 0.00 60.00 60.00 0.00

 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ช่ือโครงการ กิจกรรมบริหารสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา    รหัสโครงการ 6217000011 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI403 จํานวนผู้ใช้บริการระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (5,000 คน : เดือน), 

KPI403 จํานวนผู้ใช้บริการระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (5,000 คน : เดือน), KPI405 ร้อยละความ

พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI405 ร้อย

ละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), 

KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน

การจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI407 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การบริหารงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80), -, -, - 

 

       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทําหน้าที่ ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และวิจัย

ศิลปวัฒนธรรมซึ่งจําเป็นต้องมีสํานักงานที่สามารถขับเคล่ือนงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องมีการจัด

ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ เพื่อจัดทําแผนการบริหารงานของสถาบันฯ และในการดําเนินงานต่างๆ ของ

สถาบันอยุธยาศึกษาจําเป็นต้องมีการจัดอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ และ

เจ้าหน้าที่ในด้านการทํางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากย่ิงขึ้น ซึ่งในการดําเนินงานดังกล่าว สถาบันอยุธยาศึกษา 

จําเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าสาธารณูปโภค งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบัน

อยุธยาศึกษา 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานของสํานกังานสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสทิธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มศัีกยภาพ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 

6. วิธีการดําเนินงาน บริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. ค่าเบ้ียเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา /ค่ายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลงในการอบรม/

สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ 

คร้ัง 10 

   2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ คร้ัง 2 
   3. ค่าวัสดุ/อุกรณ์สํานักงาน คร้ัง 1 
   4. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว คร้ัง 1 
   5. ค่าวัสดุการเกษตร คร้ัง 1 
   6. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(เงินลงขัน) คร้ัง 1 
   7. ค่าโทรศัพท์2หมายเลข12เดือนและค้ฎาไฟฟ้าหอศิลป์ บิล 36 
   8. ประชุมคณะกรรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ัง 4 
   9. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ัง 11 
เชิงคุณภาพ   
   1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจต่อผู้รับริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ไตรมาส1 บาท 73,750
   2. ไตรมาส2 บาท 78,750
   3. ไตรมาส3 บาท 23,750
   4. ไตรมาส4 บาท 23,750
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201227110121 1. กิจกรรมการบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส1-4 

สถานที่ดําเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด : รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 122,320 บาท 

122,320.00 50,580.00 60,580.00 5,580.00 5,580.00 

201227110222 2. ค่าสาธารณูปโภค 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส1-4 

สถานที่ดําเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค

   รายละเอียด : รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 35,000 บาท 

35,000.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 

201227110321 3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยา

ศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส1-4 

สถานที่ดําเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

   รายละเอียด :  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,180 บาท 

25,180.00 6,295.00 6,295.00 6,295.00 6,295.00 

201227110421 4. กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ไตรมาส1-4 

สถานที่ดําเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใช้สอย

   รายละเอียด : รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 17,500 บาท 

17,500.00 8,125.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00 

รวม 200,000.00  
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสถาบันิอยุธยาศึกษา   
 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมการบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. ค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บิลค่าโทรศัพท์และค่าไฟฟ้า งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บิลค่าโทรศัพท์และค่าไฟฟ้า งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 
3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษ ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 
4. กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ครั้ง 4.00 2.00 2.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ครั้ง 4.00 2.00 2.00 2.00 

 
14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยงานรอง หน่วยตรวจสอบภายใน 
2. ช่ือโครงการ : งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน    รหัสโครงการ 6219000001 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ : 62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ : ผ.012 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ 

                                  ทํางาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ต้ังขึ้นตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  พ.ศ.2551  โดยให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือให้

สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ  เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่จะช่วยให้การบริหารงานของหัวหน้า

ส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ภาระงานที่สําคัญของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ  การบริการให้ความเช่ือมั่นและการให้คําปรึกษาแก่

หน่วยรับตรวจต่างๆ ในเรื่องของการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน  ซึ่งการ

ตรวจสอบภายในจะเป็นเครื่องมือและกลไกอันสําคัญของผู้บริหาร  เปรียบเสมือนกลไกในการเฝ้าระวังให้

หน่วยงาน ได้รับรู้สถานการณ์ของตนเองอยู่ตลอดเวลา  โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการ

ควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง  การกํากับ  ดูแลอย่างเป็นระบบ  และเป็นไปตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ  

เพ่ือให้หน่วยงานได้รับการตรวจสอบอย่างทั่วถึง   

 

4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมด้านการจัดการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้ดําเนินงานเป็นไป

ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  บรรลุเป้าหมาย 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 หน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดหา/จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 35,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนคร้ัฎงในการดําเนินการจัดซืฎอวัสดุสํานักงาน คร้ัง 1 

เชิงคุณภาพ   

   1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ร้อยละ 100 

เชิงเวลา  

   1. ร้อยละของการดําเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 100 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62)

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201227120121 1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุสํานักงาน

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค. - ธ.ค. 61 

สถานที่ดําเนินการ 

   หน่วยตรวจสอบภายใน 

วัสดุ

   รายละเอียด : 1. ค่าวัสดุสํานักงาน 3,000 บาท 

2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   32,000 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท 

35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 35,000.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ หน่วยตรวจสอบภายใน   
 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562
ไตรมาส 1

(ต.ค.61–ธ.ค.61)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–ม.ีค.62)

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 ม.ิย.62)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุสํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความครบถ้วนของวัสดุ

สํานักงาน 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ร้อยละ 95.00 0.00 0.00 0.00 
  
 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยงานรอง หน่วยตรวจสอบภายใน 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน    รหัสโครงการ 6219000002 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI319 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม), 

KPI321 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ/กิจกรรม), KPI322 จํานวน

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม), KPI324 ร้อยละของ

บุคลากรสายวิชาการท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 30), KPI326 จํานวนบุคลากรของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการที่ได้รับการเข้าสู่ตําแหน่งสูงขึ้น (ไม่น้อยกว่า 2 คน), KPI327 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก (ร้อยละ 40), KPI329 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50) 

 

     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญของการสร้างความสามารถ  ทักษะ  การศึกษาหาความรู้หรือ

ฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  การบริหารความเส่ียง  และความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่

เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

 

4. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ให้มคีวามรู้ทักษะด้านการตรวจสอบภายในและก้าวทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ให้มีความทันสมัย 

2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 1.เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 

     2.ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 59,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนบุคลากรที่ได้เข้ารับการอบรม คน 1 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 85 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของการดําเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 80 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201211250121 1. บุคลากรไปอบรม สมัมนา การไปราชการและการศึกษาดูงาน

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ต.ค.61-ก.ย.62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   หน่วยตรวจสอบภายใน 

ตอบแทน,ใช้สอย

   รายละเอียด : 1.คา่เบี้ยเลี้ยง  15,000 บาท 

2.ค่าพาหนะ   22,000 บาท 

3.ค่าลงทะเบียน  17,000 บาท 

4.ค่าที่พัก   5,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,000 บาท 

59,000.00 12,000.00 17,000.00 18,000.00 12,000.00 

รวม 59,000.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ หน่วยตรวจสอบภายใน   
 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. บุคลากรไปอบรม สัมมนา การไปราชการและการศึกษาดูงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่ได้เข้ารับการอบรม คน 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนเรื่องที่นํามาปฏิบัติงาน รายการ 1.00 1.00 1.00 1.00 
  
 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยงานรอง หน่วยตรวจสอบภายใน 
2. ช่ือโครงการ โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์สาํนักงาน    รหัสโครงการ 6219000003 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  62403 โครงการจัดหาและปรบัปรุงครุภัณฑ์สํานักงาน 

ผลผลิต/โครงการ  ผ.012 ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

แผนงาน  ผ.01 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

 

     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  

[   ] โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 

 หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่จะช่วยให้การบริหารงานของหัวหน้าส่วนราชการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องมีครุภัณฑ์ที่มีความพร้อมสนับสนุนให้การดําเนินงานเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  เกิดความคล่องตัว  และมีคุณภาพ  จึงต้องมีการดูแลรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของหน่วย

ตรวจสอบภายในให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 ครุภัณฑ์ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2561  ถึง วันที ่30/09/2562    

8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 6,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ  
   1. จํานวนคร้ังที่ดําเนินการ คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ร้อยละ 100 
เชิงเวลา  
   1. ร้อยละของการดําเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 
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11. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

201223040121 1. กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   หน่วยตรวจสอบภายใน 

ใช้สอย

   รายละเอียด : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุด

เสียหาย  6,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท 

6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 

รวม 6,000.00  

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ หน่วยตรวจสอบภายใน   
 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561 ปี 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.61–ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62–ก.ย.62) 

1. กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการดําเนินการ ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
 

14. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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	000 ปก
	000 คำนำ
	001 สารบัญ
	002 สรุปยุทธ
	003 สรุปยุทธ
	004 บ.กศ.
	005 bgs 62
	001 มรภ อย
	6200000001

	002. คคศ
	01 6201000005 จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา
	02 6201000006 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
	03 6201000007 พัฒนาการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์

	003. ปฐมมวัย
	01 6202000002 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย)
	02 6202000003 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	004. ประถมสาธิต
	01 6203000002 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา)
	02 6203000003 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาธิต)

	005. สาธิตมัธยม
	01 6204000002 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา)
	02 6204000003 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตมัธยม)

	006. คมส
	01 6206000002 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	02 6206000009 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
	03 6206000013 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม
	04 6206000014 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปะการแสดง
	05 6206000015 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีไทย
	06 6206000016 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	07 6206000017 โครงการพัฒนาบุคคลาการสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	08 6206000018 โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	09 6206000019 โครงการส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย
	10 6206000020 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	11 6206000022 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	12 6206000023 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	13 6206000024 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล
	14 6206000025 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	15 6206000026 โครงการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาและกลุ่มวิชา
	16 6206000027 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน
	17 6206000030 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์6206000030
	18 6206000032 โครงการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	007. ควจ
	01 6207000002 โครงการพัฒนาทักษะความรู้อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
	02 6207000004 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
	03 6207000006 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
	04 6207000007 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
	05 6207000011 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาการบัญชี
	06 6207000013 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาการตลาด
	07 6207000016 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
	08 6207000017 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
	09 6207000020 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
	10 6207000022 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
	11 6207000023 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
	12 6207000024 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
	13 6207000025 โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ
	14 6207000027 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการ
	15 6207000028 โครงการริเริ่มส่งเสริมสนับสนุนและต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ
	16 6207000030 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
	17 6207000034 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
	18 6207000035 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
	19 6207000036 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ
	20 6207000041 ปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
	21 6207000042 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	22 6207000043 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ
	23 6207000044 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	24 6207000045 เสริมสร้างองค์ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	25 6207000047 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
	26 6207000048 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
	27 6207000049 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
	28 6207000050 โครงการพัฒนาทักษะความรู้อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
	29 6207000051 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะวิทยาการจัดการ
	30 6207000052 โครงการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
	31 6207000053 จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการปกิบัติงานและบริหารจัดการคณะ
	32 6207000054 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย
	33 6207000056 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ

	008. ควท
	01 6208000006 โครงการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	02 6208000009 โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
	03 6208000010 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
	04 6208000014 โครงการทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์
	05 6208000015 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์
	06 6208000017 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
	07 6208000018 โครงการศึกษาดูงานของอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	08 6208000020 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
	09 6208000021 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเคมี
	10 6208000024 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
	11 6208000029 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรฟิสิกส์
	12 6208000031 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์
	13 6208000032 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
	14 6208000033 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
	15 6208000035 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรจุลชีววิทยา
	16 6208000037 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	17 6208000041 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
	18 6208000042 โครงการการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
	19 6208000045 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
	20 6208000046 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช
	21 6208000047 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
	22 6208000049 โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุทางการศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
	23 6208000052 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	24 6208000056 โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	009 กองกลาง
	01 6211000001 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของกองกลาง
	02 6211000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ
	03 6211000005 โครงการบริหารจัดการกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
	04 6211000008 โครงการบริหารจัดการกิจการสภามหาวิทยาลัย
	05 6211000010 โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ
	06 6211000022 โครงการบริหารจัดการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	07 6211000023 ค่าจ้างเหมาบริการ
	08 6211000026 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคม
	09 6211000028 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

	010 กนผ
	01 6212000001 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
	02 6212000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน
	03 6212000006 โครงการสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
	04 6212000008 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน

	011 กบศ
	01 6213000003 จัดการศึกษาทั่วไป ภาคปกติ
	02 6213000007 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
	03 6213000008 บริหารการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ

	012 กพน
	01 6214000004 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา
	02 6214000008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา
	03 6214000009 โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
	04 6214000012 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
	05 6214000013 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
	06 6214000015 โครงการงานบริการหอพักนักศึกษา
	07 6214000016 โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2562
	08 6214000017 โครงการพัฒนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
	09 6214000018 โครงการแนะแนวและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยา
	10 6214000019 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา
	11 6214000020 โครงการสนับสนุนพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	12 6214000021 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	13 6214000023 โครงการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
	14 6214000024 โครงการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
	15 6214000025 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	013 สวท
	01 6215000001 โครงการพัฒนาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบบกศ.)
	02 6215000002 โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	03 6215000003 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	04 6215000004 โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์
	05 6215000006 โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ
	06 6215000007 โครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	07 6215000010 โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบบกศ.)
	08 6215000014 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
	09 6215000016 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บกศ.)
	10 6215000017 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บกศ.)

	014 สวพ
	01 6216000001 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
	02 6216000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

	015 สอศ
	01 6217000005 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา
	02 6217000011 กิจกรรมบริหารสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา

	016 หน่วนตรวจสอบภายใน
	01 6219000001 งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน
	02 6219000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน
	03 6219000003 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน





