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ก 

    สารบัญ 

หน้า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 

6100000001 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 
คณะครุศาสตร ์ 3 

คณะครุศาสตร ์ 3 
6101000001 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 3 
6101000003 พัฒนาการเรียนการสอน 6 
6101000004 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 9 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 12 
6102000002 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย 12 
6102000005 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย) 17 

โรงเรียนประถมสาธิต 20 
6103000003 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาธิต) 20 
6103000004 สนับสนนุค่าใช้จา่ยการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 23 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 26 
6104000002 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 26 
6104000003 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตมัธยม) 29 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32 

6106000006 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32 
6106000010 โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 38 
6106000012 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 41 
6106000013 การน าเสนอผลงานศิลปกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ระดับชาติ  ปี 2560 44 
6106000015 โครงการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 47 
6106000016 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 
6106000018 ส่งเสริมและพัฒนางานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 53 
6106000022 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 57 
6106000024 ส่งเสริมการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 60 
6106000026 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย 63 



ข 
 

                   สารบัญ (ต่อ)  
  
 หน้า 
 

 
6106000027 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 66   
6106000029 พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 70   
6106000031 โครงการพัฒนาบุคคลาการสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

73 

  
6106000034 บริหารและจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 76   
6106000035 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80   
6106000037 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ 83 

คณะวิทยาการจัดการ 86  
คณะวิทยาการจัดการ 86   

6107000005 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 86   
6107000007 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษากับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 89   
6107000009 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 92   
6107000012 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 96   
6107000013 ริเริ่มส่งเสริมสนับสนุนและต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ 99   
6107000015 จัดซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการ 103   
6107000018 พัฒนาทักษะความรู้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 106   
6107000020 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 109   
6107000021 การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบัญชี 112   
6107000022 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา 115   
6107000024 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 118   
6107000025 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด 121   
6107000027 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว 124   
61070000028 บริหารจัดการคณะและสนับสนุนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ 127   
6107000029 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล 131   
6107000030 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 134   
6107000032 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 137   
6107000033 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและการสร้างทีมงาน 140   
6107000037 โครงการสนับสนนุการจัดการเรียนการสอนและบรหิารจัดการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 143   
6107000038 โครงการ ศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 146   
6107000039 โครงการปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 149   
6107000040 โครงการ จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 152 
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                   สารบัญ (ต่อ)  
  
 หน้า   

6107000041 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 155   
6107000042 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 158 

 
 

6107000043 โครงการ จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 162   
6107000044 โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 165   
6107000045 โครงการ พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 168   
6107000046 โครงการ พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 171   
6107000048 จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการคณะ 174   
6107000051 จัดซื้อวัสดุส านักงานสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 177   
6107000052 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 180 

 
 

6107000053 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชา 
                  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

183 

  
6107000054 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 186   
6107000058 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการ 189   
6107000060 โครงการสนับสนนุการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ 192   
6107000061 การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้ธุรกิจ 196   
6107000062 จัดส่งบุคลากรไปอบรมภาษาต่างประเทศ 199   
6114000023 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ 202   
6114000025 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 205 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 210  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 210   

6108000012 จัดซื้อครุภัณฑ์ 210   
6108000013 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล 215   
6108000014 จัดท าวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 218   
6108000015 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 221   
6108000016 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 224   
6108000024 โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ 228   
6108000027 โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 231   
6108000031 โครงการทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ 238   
6108000051 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
 
 

241 



ง 
 

                   สารบัญ (ต่อ)  
  
 หน้า 
ส านักงานอธิการบดี 247  

กองกลาง 247   
6110000004 บริหารจัดการกิจการสภามหาวิทยาลัย 247   
6110000005 บริหารจัดการกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 253   
6111000013 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 256   
6111000014 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยงาน 259   
6111000015 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 269   
6111000016 สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 276   
6111000017 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ 279   
6111000019 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 288  

กองนโยบายและแผน 291   
6112000001 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 291   
6112000002 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน 294   
6112000007 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

299 

 
กองบริการการศึกษา 303   

6113000004 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 303   
6113000006 บริหารการจัดการเรียนการสอน  ภาคปกติ 307   
6113000008 จัดการศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 310  

กองพัฒนานักศึกษา 313   
6114000002 งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 313   
6114000004 งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 316   
6114000009 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี พ.ศ.2561 319   
6114000011 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 322   
6114000013 งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล 329   
6114000015 งานบริการหอพักนักศึกษา 332   
6114000016 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา(งบ บ.กศ.) 336   
6114000018 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

338 

  
6114000019 งานจัดซื้อครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา 341   
6114000020 งานปรับปรุงอาคารกองพัฒนานักศึกษา 344 
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                   สารบัญ (ต่อ)  
  
 หน้า   

6114000030 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
                  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี 

346 

  
6114000031 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ 349   
6114000032 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะครุศาสตร์ 352 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 356  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 356   

6115000006 พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 356   
6115000008 พัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 361   
6115000009 บริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 364   
6115000010 ส่งเสริมวิทยวิชาการ 367   
6115000011 จัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 371 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 380  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 380   

6116000001 บริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 380   
6116000002 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 384 

สถาบันอยุธยาศึกษา 387  
สถาบันอยุธยาศึกษา 387   

6117000007 บริหารส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 387 
หน่วยตรวจสอบภายใน 391  

หน่วยตรวจสอบภายใน 391   
6119000002 บริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน 391 

 



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    รหัสโครงการ 6100000001 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.67 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผลผลิต/โครงการ  การบริหารเพ่ือรองรับเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น 
แผนงาน  แผนงานบริหารเพ่ือรองรับเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 รองรับการด าเนินงานกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
4. วัตถุประสงค์ 
 รองรับการด าเนินงานกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาและบุคลากร 
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินงานกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 2,622,760.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนกิจกรรม/โครงการ กิจกรรม/โครงการ 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 1. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

รายจ่ายอื่น 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
2,622,760 บาท 

2,622,760.00 655,690.00 655,690.00 655,690.00 655,690.00 

        
        

รวม 2,622,760.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม/โครงการ กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจฯ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์    รหัสโครงการ 6101000001 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด้านงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากภารกิจดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ให้ตอบสนองเป้าประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามารับบริการคณะครุศาสตร์ 
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6. วิธีการด าเนินงาน การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ,การประชุมสภาคณบดี,การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์,การจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 275,235.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. เป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปี 1 
   2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ รายการ 5 
   3. จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ัง 8 
   4. จ านวนการเข้าประชุม สัมมนา / แลกเปลี่ยน ทางการบริหาร/วิชาการ คร้ัง 8 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 25 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 28 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 25 
   4. ไตรมาส 4 ร้อยละ 23 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 1. บริหารจัดการคณะครุ

ศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตค2560-30กย2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ8ครั้ง 
ค่าบ ารุงสภาคณบดี 
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
คชจ.ไปราชการ 
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าวัสดุ 
ค่าของที่ระลึก  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 259235 บาท 

259,235.00 64,000.00 71,500.00 64,000.00 59,735.00 

 2. บริหารจัดการคณะครุ
ศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตค2560-30กย2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าโทรศัพท์12เดือน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16000 บาท 

16,000.00 3,600.00 5,000.00 3,800.00 3,600.00 

        

รวม 275,235.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. บริหารจัดการคณะครุศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 12 คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
2. บริหารจัดการคณะครุศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 12 คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน    รหัสโครงการ 6101000003 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.11 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ความรู้และความสามารถของนักศึกษาครู ให้เป็นครูมืออาชีพ
และเป็นครูมาตรฐานสากล 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0201, 2.1 ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S2.1) ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีงานท าภายใน 1 ปี, (S2.2) ร้อยละบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้า

ท างานในท้องถิ่น 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การผลิตครูให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนดนั้น การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ควร
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น ผู้สอนควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จึงจ าเป็นต้องใช้วัสดุเพ่ือ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ในปีการศึกษา 2560-2561 หรือในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะครุศาสตร์มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 10 สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คอมพิวเตอร์ศึกษา พลศึกษา การสอนภาษาไทย 
การสอนภาษาอังกฤษ  และการประถมศึกษา มีนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 5 จ านวน 1,495 ซึ่งต้องเรียนรายวิชาต่างๆ 
ตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ เพ่ือให้
นักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรู้ จนสามารถน าไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้ 
นอกจากนี้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือเป็นการฝึกทักษะการสอนในสถานศึกษาจริงก่อนการจบการศึกษา 
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คณะครุศาสตร์จึงจ าเป็นต้องจัดหาวัสดุและจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาให้กับนักศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือเพ่ิมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาของนักศึกษา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาทางการศึกษา,การจัดซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,755,140.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. วัสดุฝึกภาคปฏิบัติ สาขาวิชา 10 
   2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู คน 500 
   3. จ้างอาจารย์พิเศษ ภาคเรียน 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษามีความพึงพอใจกับกระบวนการเรียนการสอนและปัจจัยสนับสนุนการจัดการสอน ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 7 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 29 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 8 
   4. ไตรมาส 4 ร้อยละ 56 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 1. พัฒนาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพคร ู
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 
220,800 บาท 
ค่าใช้สอย 30,000 บาท 
ค่าวัสดุ 72,830 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 323,630 บาท 

323,630.00 113,000.00 51,600.00 115,000.00 44,030.00 

 2. จัดซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ 1,383,510 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,383,510 
บาท 

1,383,510.00 0.00 450,000.00 0.00 933,510.00 
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 3. จ้างอาจารย์พิเศษ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอนแทน 
48000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48000 บาท 

48,000.00 0.00 11,200.00 24,000.00 12,800.00 

รวม 1,755,140.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.
60) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–มี.ค.

61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 มิ.ย.

61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61–ก.ย.

61) 
1. พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู

สาขาวิชา 10.00 10.00 10.00 10.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. จัดซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ สาขาวิชา 0.00 10.00 0.00 10.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษา ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 80.00 
3. จ้างอาจารย์พิเศษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการ

สอน 
ภาค

การศึกษา 
2.00 2.00 2.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอน 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์    รหัสโครงการ 6101000004 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของ
คณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ สามารถสร้างและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
และน าไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้คณะมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจาก
สภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมาก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งเกิดจากการเปิดประเทศของประเทศไทย ท าให้
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่ อเนื่องในมิติที่
หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน การท าวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวท าให้การจัด
พัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดการพัฒนา
บุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะครุศาสตร์เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ในการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในที่สุด 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ตามศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ ตามสายการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรคณะครุศาสตร์ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน การเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ ตามศาสตร์วิชาการและ/หรือ วิชาชีพ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 288,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา/เข้าร่วมประชุมวิชาการ/หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา ฯลฯ คน 60 
   2. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา/การฝึกอบรม/สัมมนา/ไปราชการ ฯลฯ คน 12 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 50 
   2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 50 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 7 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 21 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 38 
   4. ไตรมาส 4 ร้อยละ 35 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรม
ย่อย 

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-
มี.ค.61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 1. พัฒนาบุคลากร

คณะครุศาสตร์ 
 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
   1ตค2560-30กย
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ ตามศาสตร์
วิชาการและ/หรือ วิชาชีพ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288000 บาท 

288,000.00 20,000.00 60,000.00 108,000.00 100,000.00 

        
        

รวม 288,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา คน 6.95 20.83 37.50 34.72 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย    รหสัโครงการ 6102000002 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S2.6) ร้อยละของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงมีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ

โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ให้
สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน โดยการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ
นักศกึษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มตามศักยภาพและสอดคล้อง
กับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพจึงต้องมีการด าเนินการหลายๆ ด้าน 
ได้แก่ การด าเนินการจ้างครู พ่ีเลี้ยง และแม่บ้าน การจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ รวมทั้งสนับสนุนการสอนให้บุคลากรและ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

2.เพ่ือยกระดับให้โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถและมีมาตรฐาน โดยจัดจ้างครู  
แม่บ้าน ในการสนับสนุนค่าจ้างชั่วคราว เงินค่าประกันสังคม และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

3.เพื่อส่งเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
5.เพื่อให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษา
ปฐมวัยส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

1.จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่และจ านวนนักเรียนที่คงอยู่ จ านวน  221 คน 
2.จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 100 
3.จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

 
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 558,900.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ระดับช้ัน 4 
   2. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมและส าเร็จการศึกษาตามระดับชั้น ระดับชั้น 4 
   3. ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงข้ึน คน 10 
   4. นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการเรียน การสอน ร้อยละ 100 
   5. จ านวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทาง
วิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 85 

เชิงคุณภาพ    
   1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 100 
   2. โรงเรียนมีผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงข้ึนและได้มาตรฐาน ร้อยละ 85 
   3. นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาการครบทั้ง 4 
ด้าน 

ร้อยละ 100 

   4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทาง
วิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส ที่ 1 ร้อยละ 34 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 29 
   3. ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 19 
   4. ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 18 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 
รหัส 
12 

หลัก 
ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-
ธ.ค.60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-
มี.ค.61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-
มิ.ย.61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-
ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมที่ 1.3 จัดหาสื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : กิจกรรมหลักที่  2  
จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอยและวัสดุ 
1.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการเรียนการ
สอน 
2. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ส านักงาน 
3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ยาและการพยาบาล 
4. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ งานบ้าน งานครัว 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 363,310บาท  (สาม
แสนหกหมื่นสามพันสามร้อยสิบบาท
ถ้วน) 

363,310.00 .103,989.00 86,006.00 103,989.00 69,326.00 

 2. กิจกรรมหลักที่  2  กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรและเด็กนักเรียนปฐมวัย  2.1 
โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 
2560:การพัฒนาความฉลาดภายในเพื่อสร้าง
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : กิจกรรมที่ 2.1  
โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 : การพัฒนาความ
ฉลาดภายในเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย 
งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
-ค่าตอบแทนวิทยากร                               
1  คน ๆ ละ  6  ชม.ๆละ    600   บาท 
-ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร                      
1 คน ๆ ละ  6 ชม.ๆละ     300   บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารกลางวัน                                 
21 คน ๆ ละ 3  มื้อ ๆ ละ  150   บาท 
-ค่าอาหารว่าง                                        
21  คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ  2  มื้อ ๆ ละ  
35  บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ                            
21 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 120  บาท 
-ค่าที่พัก                                                 
21 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 780 บาท 
-ค่าถ่ายเอกสารและค่าพิมพ์เอกสาร 
-ค่าเช่าเหมารถตู้                                       
3  คัน ๆ ละ  3 วัน ๆ ละ 2,250 บาท 
-ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 
ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87570 บาท (แปด
หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท) 

87,570.00 87,570.00 0.00 0.00 0.00 

 3. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักเรียน  2.2 
โครงการ พัฒนาผู้เรียนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน  2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : กิจกรรม 2.2 โครงการ
พัฒนาผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
เรียนรู้เรื่องราวนอกสถานที่ 
งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
-ค่าตอบแทนวิทยากร        1 คนๆ ละ 
3 ชม.ๆ ละ  600   บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าบ ารุงรถบัส          2 คัน ๆ ละ 
1,500  บาท 
-ค่าน้ ามัน                 2 คัน ๆ ละ 
2,500  บาท 
-ค่าอาหาร             118  คน ๆ ละ 1 
มื้อ ๆ ละ 60  บาท 
-ค่าอาหารว่าง        118  คน ๆ ละ 2 

33,500.00 0.00 0.00 0.00 33,500.00 
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มื้อ ๆ ละ 35  บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ   14  คน ๆ ละ 
240  บาท 
ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  1 
ครั้ง ๆ ละ 5,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  33,500  บาท  (สาม
หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 4. กิจกรรมที่2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2.3 
โครงการ การให้ความรู้ผู้ปกครอง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม  2560 ถึง 30 กันยายน  2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : กิจกรรมที่ 2.3 
โครงการ การให้ความรู้ผู้ปกครอง 
งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
-ค่าตอบแทนวิทยากร                      
2 คน ๆ ละ  2 ชม.ๆ ละ  600 
-ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร               
2 คน ๆ ละ 2 ชม.ๆละ 300 
ค่าใช้สอยและวัสดุ 
-ค่าบ ารุงรักษารถ     1 คัน    2  วัน ๆ
ละ 1,500  บาท 
-ค่าน้ ามัน                1 คัน   2  วัน ๆ
ละ 2,000 บาท 
-ค่าอาหาร               64  คน ๆ ละ 1 
มื้อ ๆ ละ 150  บาท 
-ค่าอาหารว่าง          64  คน ๆ ละ 2 
มื้อ ๆ ละ 35  บาท 
-ค่าทางด่วน  
-ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ       10  คน ๆ 
ละ 240  บาท 
ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการเรียนการ
สอน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  31680 บาท 

31,680.00 0.00 31,680.00 0.00 0.00 

 5. กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2.4 
กิจกรรมค่ายสายใยครูสู่ศิษย์รัก 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรม
ค่ายสายใยครูสู่ศิษย์รัก 
งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหาร        78  คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ 
ละ 150  บาท 
-ค่าอาหารว่าง    78  คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ 
ละ 35 บาท 
ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การจัดกิจกรรม  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,840 บาท 

42,840.00 0.00 42,840.00 0.00 0.00 

รวม 558,900.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.สุภัทรา  คงเรือง   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมที่ 1.3 จัดหาสื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน

ที่ได้รับการพัฒนา 
คน 216.00 216.00 222.00 222.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
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2. กิจกรรมหลักที่  2  กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรและเด็กนักเรียนปฐมวัย  2.1 
โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 
2560:การพัฒนาความฉลาดภายในเพื่อสร้าง
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา 

คน 216.00 216.00 222.00 222.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักเรียน  
2.2 โครงการ พัฒนาผู้เรียนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา 

คน 216.00 216.00 222.00 222.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. กิจกรรมที่2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2.3 
โครงการ การให้ความรู้ผู้ปกครอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา 

คน 216.00 216.00 222.00 222.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการัฒนา 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

5. กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2.4 
กิจกรรมค่ายสายใยครูสู่ศิษย์รัก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา 

คน 216.00 216.00 222.00 222.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 

16



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
2. ชื่อโครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย)    รหสัโครงการ 6102000005 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.66 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิต/โครงการ  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
แผนงาน  แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 

 

             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ให้
สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน โดยการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มตามศักยภาพและสอดคล้อง
กับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพจึงต้องมีการด าเนินการหลายๆ ด้าน 
ได้แก่ การด าเนินการจ้างครู พ่ีเลี้ยง และแม่บ้าน การจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ รวมทั้งสนับสนุนการสอนให้บุคลากรและ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

2.เพ่ือยกระดับให้โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถและมีมาตรฐาน โดยจัดจ้างครู  
แม่บ้าน ในการสนับสนุนค่าจ้างชั่วคราว เงินค่าประกันสังคม และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

3.เพื่อส่งเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
5.เพ่ือให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษา

ปฐมวัยส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่และจ านวนนักเรียนที่คงอยู่ จ านวน  221 คน 

2.จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 100 
3.จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

 
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,488,600.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ระดับชั้น 4 
   2. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมและส าเร็จการศึกษาตามระดับชั้น ระดับชั้น 4 
   3. ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงข้ึน คน 10 
   4. จ านวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทาง
วิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 85 

เชิงคุณภาพ    
   1. โรงเรียนมีผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงข้ึนและได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 
   2. นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนรวมท้ังพัฒนาการครับทั้ง 4 
ด้าน 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่  1 ร้อยละ 25 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 25 
   3. ไตรมาสที่  3 ร้อยละ 25 
   4. ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 25 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 
รหัส 
12 

หลัก 
ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 1. จัดจ้างบุคลากรประจ าโรงเรียน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ค่าจ้างชั่วคราว 
   รายละเอียด : กิจกรรมหลักที่  1  จัด
จ้างบุคลากรประจ าโรงเรียน 
 
1.ค่าจ้างชั่วคราว 
งบบุคลากร 
1..1 เงินเดือน 
1.2 ค่าจ้างประจ า 
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว 
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,429,200 บาท  
(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อย
บาทถ้วน) 

1,429,200.00 357,300.00 357,300.00 357,300.00 357,300.00 

 2. เงินสมทบประกันสังคม   5% 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 61 
 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมหลักที่ 1 งบ
ด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
 

59,400.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 
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 - 3 - 
สถานที่ด าเนินการ 
   มรภ อย 

1.1 เงินสมทบประกันสังคม   5%  
จ านวน  6  คน ๆ ละ    12 เดือน ๆ ละ 
750  บาท    
1.2 เงินสมทบประกันสังคม  5%   
จ านวน  1 คน ๆ ละ    12 เดือน ๆ ละ 
450  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,400 บาท  (ห้า
หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

        
รวม 1,488,600.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.สุภัทรา  คงเรือง   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดจ้างบุคลากรประจ าโรงเรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากร ร้อยละ 25.00 25.00 25.00 25.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
2. เงินสมทบประกันสังคม   5% ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากร ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนประถมสาธิต 
2. ชื่อโครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาธิต)    รหัสโครงการ 6103000003 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.66 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิต/โครงการ  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
แผนงาน  แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนประถมสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 12 ห้องเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนประถมสาธิตเกิดประสิทธิภาพจึงต้องด าเนินการหลายๆ ด้าน ได้ แก่ การ
ด าเนินการจ้างครู เจ้าหน้าที่ คนงาน และการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนให้
บุคลากรและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม ความรู้และ
คุณธรรม 

2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนต้องมีสิทธิเสอมกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่และจ านวนนักเรียนที่คงอยู่ จ านวน 420 คน 

2. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 100 
3. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100
 

 
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 3,743,040.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คน 418 
   2. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมและส าเร็จการศึกษาตามระดับชั้น ระดับชั้น 6 
   3. ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงข้ึน คน 30 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักเรียนได้รับการยกระดับของผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม 
ความรู้และคุณธรรม 

ร้อยละ 85 

   2. ยกระดับผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจาการศึกษาตลอดปีการศึกษา ไม่ต่ า
กว่า 3.5 

ร้อยละ 85 

   3. ยะระดับผลของการบริหารและการจัดการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 25 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 25 
   3. ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 25 
   4. ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 25 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินเดือน 
   รายละเอียด : เงินเดือนและค่าจ้าง
บุคลากร จ านวน 18 อัตรา 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,588,240 บาท 

3,588,240.00 897,060.00 897,060.00 897,060.00 897,060.00 

 2. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : เงินสมทบประกันสังคน 
5% จ านวน 18 อัตรา 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 154,800 บาท 

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

        
รวม 3,743,040.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมสาธิต   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
คน 18.00 18.00 18.00 18.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 18.00 18.00 18.00 18.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนประถมสาธิต 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    รหัสโครงการ 
6103000004 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S2.4) ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนประถมสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 12 ห้องเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนประถมสาธิตเกิดประสิทธิภาพจึงต้องด าเนินการหลายๆ ด้าน ได้แก่ การ
ด าเนินการจ้างครู เจ้าหน้าที่ คนงาน และการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนให้
บุคลากรและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม ความรู้และ
คุณธรรม 

2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนต้องมีสิทธิเสอมกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
3. เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่และจ านวนนักเรียนที่คงอยู่ จ านวน 420 คน 

2. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 100 
3. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100
 

6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 412,360.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คน 418 
   2. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมและส าเร็จการศึกษาตามระดับชั้น ระดับชั้น 6 
   3. ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงข้ึน คน 30 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักเรียนได้รับการยกระดับของผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม 
ความรู้และคุณธรรม 

ร้อยละ 85 

   2. ยกระดับผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาตลอดปีการศึกษา ไม่
ต่ ากว่า 3.5 

ร้อยละ 85 

   3. ยกระดับผลของการบริหารและการจัดการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 25 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 35 
   3. ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 25 
   4. ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 15 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 1. การบริหารจัดการเรียน

การสอน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าทางด่วน 
- ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 
- ค่าจ้างเหมา 
- ค่าวัสดุส านักงาน 
- ค่าวัสดุการศึกษา 
- ค่าวัสดุการกีฬา 
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
- ค่าวัสดุการเกษตร 
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สื่อการจัดการเรียนการสอน 
- ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
- ค่าป้าย 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร วารสาร คู่มือ หลักสูตร 
และรายงานต่างๆ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 412,360 บาท 

412,360.00 103,090.00 144,326.00 103,090.00 61,854.00 

        
        

รวม 412,360.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมสาธิต   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การบริหารจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
คน 418.00 418.00 418.00 418.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    รหัสโครงการ 
6104000002 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S2.6) ร้อยละของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงมีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ

โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตมัธยมได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  โรงเรียนจึง
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือวางแผนการด าเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารราชการของโรงเรียน  โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการ
จัดการสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งร่ายกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม ความรู้และคุณธรรมจริยธรรม   
          2.เพ่ือจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ   
          3.เพ่ือจัดการศึกษาโดยนักเรียนทุกคนต้องมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี 
 
 

26



5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระดับชั้น ม.1   
     2.จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระดับชั้น ม.4   

3.จ านวนนักเรียนที่คงอยู่   
4.นักเรียนที่จบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด   
5.นักเรยีนจบการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบการศึกษา   
6.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 
6. วิธีการด าเนินงาน บริหารจัดการการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น  และจัดให้ครูได้รับการฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,012,720.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่ชั้น ม.1 คน 120 
   2. จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่ชั้น ม.4 คน 70 
   3. นักเรียนจบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักเรียนส าเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายใน 12 เดือนหลังจบการศึกษา ร้อยละ 100 
   2. นักเรียนมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. บริหารจัดการงบประมาณไตรมาส1 ร้อยละ 28 
   2. บริหารจัดการงบประมาณไตรมาส2 ร้อยละ 26 
   3. บริหารจัดการงบประมาณไตรมาส3 ร้อยละ 24 
   4. บริหารจัดการงบประมาณไตรมาส4 ร้อยละ 22 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย 

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมที่ 1  บริหาร
จัดการการเรียนการสอน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยงไป
ราชการ, ค่าที่พัก, ค่าทางด่วน, 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง,ค่าบ ารุง
ยานพาหนะ,ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์, 
ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่, ค่า
วัสดุส านักงาน, ค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว, ค่าวัสดุการศึกษา, ค่า
วัสดุกีฬา, ค่าวัสดุเวชภัณฑ์และยา
ห้องพยาบาล, ค่านิตยสาร ต ารา 
และหนังสือพิมพ์, ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์, ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าล้าง
อัดภาพ, ค่าวัสดุซ่อมไฟฟ้า, ค่า
วัสดุซ่อมประปา, ค่าวัสดุอื่นๆ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  774,950 
บาท 
 
 

774,950.00 253,000.00 303,000.00 180,000.00 38,950.00 
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 2. กิจกรรมที่ 2 บริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าบริการ Wi-Fi 
, ค่าบริการอินเตอร์เน็ต, ค่า
โทรศัพท์, ค่าดวงตราไปรษณียา
กรณ์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  60,020 บาท 

60,020.00 15,005.00 15,005.00 15,005.00 15,005.00 

 3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทาง
การศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
จ านวน  5 คนๆละ 2,100 บาท 
เป็นเงิน 63,000 บาท , ค่า
ยานพาหนะต๋ัวเครื่องบินไปกลับ 
จ านวน 5 คนๆละ 22,950 บาท 
รวมเงิน 177,750 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  177,750 
บาท 
 

177,750.00 177,750.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,012,720.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.สุวัฒน์  ทับทิมเจือ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมที่ 1  บริหารจัดการการเรียนการ
สอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 566.00 566.00 536.00 536.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 566.00 566.00 536.00 536.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม 
2. ชื่อโครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตมัธยม)    รหัสโครงการ 6104000003 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.66 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิต/โครงการ  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
แผนงาน  แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตมัธยมได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  โรงเรียนจึง
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือวางแผนการด าเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารราชการของโรงเรียน  โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการ
จัดการสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งร่ายกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม ความรู้และคุณธรรมจริยธรรม   

2.เพ่ือจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ   
3.เพ่ือจัดการศึกษาโดยนักเรียนทุกคนต้องมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระดับชั้น ม.1   

2.จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระดับชั้น ม.4   
3.จ านวนนักเรียนที่คงอยู่   
4.นักเรียนที่จบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด   
5.นักเรียนจบการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบการศึกษา  6.ร้อยละของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
6. วิธีการด าเนินงาน บริหารจัดการการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น  และจัดให้ครูได้รับการฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 5,576,080.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ครูที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คร้ัง 12 
เชิงคุณภาพ    
   1. ครูปฏิบัติการสอนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 90 
เชิงเวลา   
   1. ครูได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 85 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 
รหัส 
12 

หลัก 
ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.

61) 
 1. เงินเดือนและค่าจ้าง

บุคลากร 28 อัตรา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครศรีอยยุธยา 

เงินเดือน 
   รายละเอียด : บริหารจัดการบุคลากร 
เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร จ านวน 28 
คน  เป็นเวลา 12 เดือน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,344,080 บาท 

5,344,080.00 1,336,020.00 1,336,020.00 1,336,020.00 1,336,020.00 

 2. เงินสมทบประกันสังคม 
5% บุคลากร จ านวน 28 คน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : เงินสมทบประกันสังคม 
5% บุคลากร จ านวน 28 คน เป็นเวลา 12 
เดือน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  232,000 บาท 

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

        
รวม 5,576,080.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.สุวัฒน์  ทับทิมเจือ   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร 28 อัตรา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากรที่

ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 
คน 28.00 28.00 28.00 28.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนบุคลากรที่
ได้รับความพึงพอใจ 

คร้ัง 12.00 12.00 12.00 12.00 

2. เงินสมทบประกันสังคม 5% บุคลากร จ านวน 
28 คน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

คน 28.00 28.00 28.00 28.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ได้รับ
ความพึงพอใจ 

คร้ัง 12.00 12.00 12.00 12.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รหัสโครงการ 
6106000006 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การเสริมสร้างคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ เป้าหมายของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังกล่าว 
เพ่ือให้บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาบัณฑิตไปสู่เป้าหมายดังกล่าวจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะสาขาวิชาซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิต
ในความรับผิดชอบของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงเป็นเรื่องใหญ่มาก และจ าเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ต้องร่วมมือกัน การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังกล่าว สาขาวิชาและผู้ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องคิดและวางแผนการ
พัฒนาให้ครอบคลุมทั้งระบบ ทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน 
ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาใช้ชีวิตและเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ได้จัด
กิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ดังกล่าวร่วมกันอยู่บ้างแล้ ว แต่เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ
พัฒนานักศึกษาของสาขาวิชามีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากข้ึน จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์เพ่ือจัดท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยอาศัยงบประมาณใน
ส่วนค่าธรรมเนียมพิเศษ ซึ่งเป็นเงินส าหรับการพัฒนานักศึกษาโดยตรงมาจัดกิจกรรมเพ่ือนักศึกษาและคาดว่านักศึกษา
ในวันนี้จะพัฒนาไปสู่บัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อความส าเร็จของบัณฑิต  
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างหลากหลาย
2.
 เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดอบรม สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 241,750.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา คน 1,000 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการพัฒนา คน 1,000 
เชิงเวลา   
   1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมได้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด กิจกรรม 16 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 
รหัส 
12 

หลัก 
ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-
ธ.ค.60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-
มี.ค.61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-
มิ.ย.61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-
ก.ย.61) 

 1. 1.ปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จ านวน 500 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 
17,500 บาท ค่าวัสดุเป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

 2. ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาแข่งขัน
กีฬานักศึกษาภายในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย/วัสดุ  1 งาน  เป็นเงิน  
30,000  บาท  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

 3. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างศาสนา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 
3 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน  3,600 บาท 
ค่าใช้สอย : 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 40 คน 
คนละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
                 2. ค่าอาหารกลางวัน 40 คน คนละ 
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท ครั้ง เป็นเงิน 4,000 บาท 
                 3. ค่ายานพาหนะ ซ่อมบ ารุง 1 ครั้ง 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 
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สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เป็นเงิน 3,000 บาท 
ค่าวัสดุ 1 ครั้ง เป็นเงิน 1,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

 4. พัฒนาทักษะทางเทคโนโลย ี
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 
3 ช.ม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย : ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 80 คน คน
ละ 1 มื้อ มื้อละ 35 บาท  เป็นเงิน 2,800 บาท 
ค่าวัสดุ 1 ครั้ง เป็นเงิน 2,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท 

9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

 5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาสาเพื่อสังคม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 
3 ช.ม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
ค่าใช้สอย : 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 80 คน 
คนละ 1 มื้อ มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
                  2. ค่าอาหารกลางวัน 80 คน คนละ 
1 มื้อ มื้อละ 100 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
ค่าวัสดุ 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,600 บาท 

15,600.00 0.00 15,600.00 0.00 0.00 

 6. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อการ
ประกอบอาชีพ (นัดพบแรงงาน) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย /วัสดุ เป็นเงิน 6,000 
บาท  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท 

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 

 7. ปัจฉิมนิเทศเพื่อการเตรียมความ
พร้อมเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน คนละ 
1 ช.ม. ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย : ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 200 คน 
คนละ 1 มื้อ มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท 
ค่าวัสดุ 1 ครั้ง เป็นเงิน 1,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท 

12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 

 8. พัฒนาทักษะด้านความรู้
ภาษาไทยส าหรับนักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 
3 ช.ม. ๆ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย : ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 80 คน คน
ละ 1 มื้อ มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
ค่าวัสดุ 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

 9. พัฒนาทักษะด้านปัญญาโดยใช้
แผนที่ความคิด (Mind Mapping) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 
3 ช.ม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
ค่าใช้สอย : ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 80 คน คน
ละ 1 มื้อ มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
ค่าวัสดุ 1 ครั้ง เป็นเงิน 4,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 
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 10. อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 
3 ช.ม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
ค่าใช้สอบ : ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 50 คน คน
ละ 1 มื่อละ 35 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท 
ค่าวัสดุ 1 ครั้ง เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,550 บาท 

5,550.00 0.00 0.00 5,550.00 0.00 

 11. พัฒนาภาวะผู้น าและอัตลักษณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 
6 ช.ม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3600 บาท 
ค่าใช้สอย : 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 50 คน 
คนละ 4 มื้อ มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท 
                  2. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน คนละ 
2 มื้อ มื้อละ 100 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
                  3. ค่าที่พัก, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยเลี้ยง, 
ค่าซ่อมบ ารุง 1 ครั้ง เป็นเงิน 20,000 บาท 
ค่าวัสดุ 1 ครั้ง เป็นเงิน 2,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,000 บาท  

43,000.00 0.00 0.00 43,000.00 0.00 

 12. เติมรักให้น้อง "season 14" 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 2 ครั้ง เป็นเงิน  7,000 
บาท  
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 400 คน คนละ 1 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท 
                 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000 บาท 

21,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 

 13. Freshy Day HuSo 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย / วัสดุ  1 งาน เป็นเงิน 
22,000 บาท  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท 

22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 

 14. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
(งานสงกรานต์) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 1 ครั้ง เป็นเงิน 5,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

 15. เพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ  เป็นเงิน 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

 16. ติวเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 
2560 
 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 
6 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ  เป็นเงิน 5,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท 

8,600.00 8,600.00 0.00 0.00 0.00 
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สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครศรีอยุธญา 

รวม 241,750.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปกาศิต  เจิมรอด  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. 1.ปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษา
ใหม่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 500.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและผู้ปกครองที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

2. ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาแข่งขันกีฬา
นักศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 400.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

3. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างศาสนา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 40.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

4. พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาสาเพื่อ
สังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

6. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อการประกอบ
อาชีพ (นัดพบแรงงาน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 200.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

7. ปัจฉิมนิเทศเพื่อการเตรียมความพร้อม
เมื่อส าเร็จการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 200.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

8. พัฒนาทักษะด้านความรู้ภาษาไทยส าหรับ
นักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

9. พัฒนาทักษะด้านปัญญาโดยใช้แผนที่
ความคิด (Mind Mapping) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

10. อบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 50.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

11. พัฒนาภาวะผู้น าและอัตลักษณ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 50.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

12. เติมรักให้น้อง "season 14" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 400.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
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13. Freshy Day HuSo ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คร้ัง 200.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

14. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (งาน
สงกรานต์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 100.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

15. เพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 100.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

16. ติวเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 50.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รหัสโครงการ 6106000010 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.4 โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผลผลิต/โครงการ  ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : (S1.3) จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/

พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสังคม 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ค านึงถึงความต้องการและความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของชุมชนและสังคม เพ่ือเป็นการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาอันเกิดความต้องการของชุมชน คณะจึงจัด
กิจกรรมนี้ขึ้นเพ่ือด าเนินการส ารวจความต้องการและความเดือดร้อนเร่งด่วนของชุมชนและสังคม เพ่ือเป็นการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการของคณะ และก าหนดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการในปีต่อไปให้ตรงกับความต้องการ
ได้อย่างเหมาะสม 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือทราบความต้องการหรือปัญหาของชุมชน 
          2. เพ่ือจัดโครงการบริการวิชาการ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ 
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6. วิธีการด าเนินงาน การส ารวจความต้องการของชุมชน และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับบุคคลภายนอกในชุมชนเป้าหมาย 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 41,100.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนกิจกรรมการส ารวจความต้องการของชุมชนในด้านการบริการวิชาการ คร้ัง 1 
   2. จ านวนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. คณะจัดโครงการบริการวิชาการตรงตามความต้องการหรือปัญหาของชุมชน คร้ัง 1 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. 1.การส ารวจความต้องการ
ด้านการบริการวิชาการของ
ชุมชน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม 60 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 
2,100 บาท 
ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท 

5,100.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00 

 2. 2.อบรมเชิงปฏิบัติการการ
บริการวิชาการ บูรณาการสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ินคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 6 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 10,800 
ค่าใช้สอย  
ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม 80 คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 
5,600 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 80คนๆละ 1 
มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 8,000 
บาท 
ค่าวัสดุ/ใช้สอย 1 ครั้งๆละ 
11,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท 

36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 

        
รวม 41,100.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. 1.การส ารวจความต้องการด้านการ
บริการวิชาการของชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม
การส ารวจความต้องการของชุมชน
ในด้านการบริการวิชาการ 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคคลภายนอก
ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
โครงการบริการวิชาการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

2. 2.อบรมเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการ 
บูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคคลภายนอก
ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
โครงการบริการวิชาการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รหัสโครงการ 6106000012 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.27 โครงการยกระดับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.4) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี, (S3.5) ผลประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน/ส านัก และมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดี 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดให้ สถาบันการศึกษาด าเนินงานประกันคุณภาพและ
จัดท าการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็น
ประจ าทุกปี และเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ทุกๆ 5 ปี ดังนั้นทุกส่วนงาน ในสถาบันการศึกษาควรทราบถึงแนวทางการประเมินตนเองและการจัดท ารายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานของตนเองให้สอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพของ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 
(สมศ.)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้ก าหนดกิจกรรมส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพให้กับบุคลากรในคณะและนักศึกษา เพ่ือเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดท า SAR รอบประเมิน ปีการศึกษา 2560 ของคณะ ภาควิชา และสาขาวิชา เพ่ือ
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รองรับการตรวจประเมินคุณภาพต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้ความรู้แก่บุคลากร
ในคณะฯ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ที่จ าเป็นต้องทราบแนวคิดความเป็นมาและ
ความส าคัญ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงานที่ตนสังกัด และสามารถมีส่วนร่วมใน
ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรทุกสายงาน 
2. 
เพ่ือพัฒนากระบวนการการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
6. วิธีการด าเนินงาน การอบรมด้านการจัดการความรู้และการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 70,850.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ คร้ัง 1 
   2. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 85 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ด้านการจัดการความรู้/การประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมการจัดการความรู้
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (เปิดเวที) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม 50 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 
1,750 บาท 
ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 2,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,550 บาท 

7,550.00 0.00 0.00 7,550.00 0.00 

 2. กิจกรรมศึกษาดูงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรเพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 35 คนๆละ 2 วันๆละ 
240 บาท เป็นเงิน 16,800 บาท 
ค่ายานพาหนะ/ซ่อมบ ารุง 1 
ครั้งๆละ 15,000 บาท 
ค่าที่พัก 35 คนๆละ 1 คืนๆละ 
900 บาท เป็นเงิน 31,500  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,300 บาท 

63,300.00 0.00 0.00 63,300.00 0.00 

        
รวม 70,850.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ปกาศิต  เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ   
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมการจัดการความรู้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เปิดเวที) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนการจัด
กิจกรรม 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

2. กิจกรรมศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ การน าเสนอผลงานศิลปกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ระดับชาติ  ปี 2560    รหัสโครงการ 6106000013 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.9 โครงการเผยแพร่งานวิจัยและองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา 

ผลผลิต/โครงการ  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0107, 1.7 สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ : (S1.5) จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยน าศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญที่ช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไป 
อย่างรวดเร็ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้สนับสนุนการท าผลงาน 
สร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ท้ังในและต่างประเทศ
มาอย่างต่อเนื่องตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  การจัดเวทีเพ่ือให้
คณาจารย์ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานสร้างสรรค์เป็นแนวทางหนึ่งที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์  ให้การ
สนับสนุนและเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรและ นักศึกษา  
โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องศิลปกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์มาก
ยิ่งขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมศาสตร์ให้แพร่หลายมากขึ้น 

2.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ได้มีเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
ของตนเองสู่สาธารณชน ทั้งภายในและนอกสถาบัน 
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3.  เพื่อบริการวิชาการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลของงานสร้างสรรค์ระหว่างนักวิจัย 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ   

4.  เพื่อให้เกิดการสร้างนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ และกลุ่มนักวิจัย/สร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยและระหว่าง 
หน่วยงาน/สถาบัน การกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ 

5.  เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย/สร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.  อาจารย์ จ านวน 50 คน  

2.  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 10 คน 
3.  อ่ืนๆ (อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ) จ านวน 40 คน รวมทั้งสิ้น  จ านวน 100 คน 

 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดประชุมสัมมนา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 84,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการ คน 100 
   2. ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน ร้อยละ 80 
   3. ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 
   4. จ านวนครั้งที่ด าเนินโครงการ คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ ร้อยละ 80 
   2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. เสวนาวิชาการและการ
แสดงสร้างสรรค์ ศิลปกรรม
ระดับชาติประจ าปี 2560 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ศาลา
กลางหลังเก่า) 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน 
1.1 ค่าวิทยากร 5 คน คนละ 3 
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท เป็น
เงิน 18,000 บาท 
1.2 ค่ากรรมกรตัดสินผลงาน  
5,600 บาท 
 
2. ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 100 
คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท 
เป็นเงิน 7,000 บาท/ค่าอาหาร
กลางวัน 100 คน คนละ 1 มื้อ 
มื้อละ 100 บาท เป็นเงิน 10000 
บาท ค่า/จ้างท าสูติบัตร / ค่าเช่า
สถานที่ / ค่าจ้างตกแต่งสถานที่  
/ค่าจ้างบันทึกภาพนิ่งและ

84,000.00 84,000.00 0.00 0.00 0.00 
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ภาพเคลื่อนไหว/ค่าพาหนะ/ค่าที่
พักคณะกรมการประเมินผลงาน /
ค่าจ้า'ปรับเปียโน/ ค่าจ้างขนย้าย
เครื่องดนตรี/ค่าเช่าเครื่องเสียง/
ค่าเช่าระบบไฟฟ้าส่องสว่าง/ค่า
เช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า 
/ค่าเช่าเครื่องดนตรี /ค่าจ้างท าไว
นิลประชาสัมพันธ์ /ค่าใช้สอยอ่ืน 
ๆ  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท 

รวม 84,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิชชุลดา  ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. เสวนาวิชาการและการแสดงสร้างสรรค์ 
ศิลปกรรมระดับชาติประจ าปี 2560 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ 

คน 12.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รหัสโครงการ 6106000015 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.62โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
            แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0404, 4.4 พัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ : (A4.1) ร้อยละในการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
  งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นการเผยแพร่การด าเนินงานของคณะให้
บุคคลหน่วยงานองค์กรทั้งภายในและภายนอกได้ทราบความเคลื่อนไหวของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งด้าน
งานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอ่ืนๆ ตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีพันธกิจส าคัญคือ การผลิตบัณฑิ ต การ
บริหารงานส านักงาน และการให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จ าก
เหตุผลดังกล่าวคณะจึงจัดโครงการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และพันธกิจที่ตั้งไว้ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของคณะทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้บุคลากร หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ


 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ 
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6. วิธีการด าเนินงาน จัดท ารายงานประจ าปี วัสดุประชาสัมพันธ์ และจัดอบรมการประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์และ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 77,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนรายงานประจ าปี เล่ม 1 
   2. จ านวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. อาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 58 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 42 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดท ารายงานประจ าปีของ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561 ถึง 31 
มีนาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

 2. จัดท าวัสดุประชาสัมพันธ์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท 

45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 

 3. อบรมการประชาสัมพันธ์
และการบริหารภาครัฐองค์กร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561 ถึง 31 
มีนาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม 
จ านวน 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 
35 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท 
ค่าวัสดุ 1,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท 

12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 

รวม 77,000.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดท ารายงานประจ าปีของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดท าเล่มรายงานประจ าปี 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้น าไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

2. จัดท าวัสดุประชาสัมพันธ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดท าวัสดุประชาสัมพันธ์ 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้น าไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. อบรมการประชาสัมพันธ์และการบริหาร
ภาครัฐองค์กร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์
และนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม 

คน 0.00 100.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจผู้
เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รหัสโครงการ 
6106000016 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแผนกลยุทธ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560-2564  โดยมีแผนพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจ
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ การจัดการศึกษา นวัตกรรมและ
การวิจัย การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ให้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความสอดคล้องและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมข้างต้น ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการด าเนินงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และนโยบายของผู้บริหารตลอดจน เป็นการ
สร้างบรรยากาศการบริหารองค์การแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือสร้างบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการทบทวนบทบาท ภารกิจ และทิศทางการ
ด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา ตัวแทนคณาจารย์ กรรมการประจ าคณะ 
หัวหน้าส านักงานคณะ และเจ้าหน้าที่ด้านแผน 
6. วิธีการด าเนินงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา ตัวแทน
คณาจารย์ กรรมการประจ าคณะ หัวหน้าส านักงานคณะ และเจ้าหน้าที่ด้านแผนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 15,400.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะฯ คร้ัง 1 
   2. จ านวนผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา ตัวแทนคณาจารย์ กรรมการประจ าคณะ 
หัวหน้าส านักงานคณะ และเจ้าหน้าที่ด้านแผนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 

คน 40 

เชิงคุณภาพ    
   1. 1. ผู้เข้าร่วมการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมีความรู้ความเข้าใจด้านแผนกลยุทธ์และมีส่วนร่วมต่อการทบทวน
แผนกลยุทธ์ 

ร้อยละ 80 

   2. 2. ผู้เข้าร่วมการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนกล
ยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 
600 บาท เป็นงาน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
อาหารว่าง/เครื่องด่ืม 40 คนๆละ 
2 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 
2,800 บาท 
อาหารกลางวัน 40 คนๆ 1 มื้อๆ
ละ 100 บาท เป็นเงิน 4,000 
บาท 
ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,400 บาท 

15,400.00 0.00 0.00 15,400.00 0.00 

        
        

รวม 15,400.00     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดโครงการทบทวนแผนฯ 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความ
เข้าใจต่อแผนกลยุทธ์คณะฯและ
ความพึงพอใจต่อโครงการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนางานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รหัสโครงการ 6106000018 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.36 โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.11) ร้อยละของอาจารย์ท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด, (A3.4) ร้อยละของจ านวนนักวิจัยรุ่น

ใหม่เพ่ิมข้ึน 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาค าว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายรวมถึงการที่
บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่ จ าเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่
จะต้องใช้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็น
อุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา
ทั้งขณะที่ยังก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.  เพ่ือส่งเสริมการมีจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา อาจารย์  
6. วิธีการด าเนินงาน จัดอบรม สัมมนา ให้กับอาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 375,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 400 
   2. จ านวนวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. อาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรู้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมได้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์วิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561 ถึง 31 
มีนาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอนแทน
วิทยากร 10 คน ๆละ 6 ชม.ๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 36,000  
ค่าใช้สอย 1 งาน เป็นเงิน 
100,000 บาท 
ค่าวัสดุ 1 งาน เป็นเงิน 64,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

 2. จัดท าวารสารวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์วิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจ้างท าเล่ม 2 
ครั้งๆละ 50,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

100,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

 3. เสวนาสาธารณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย
,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 3 คน ๆละ 3 ชม.ๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 5,400  บาท 
ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ
35 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท  
ค่าวัสดุ 4 ครั้งๆละ 1000 บาท  
เป็นเงิน 4,000 บาท 
ด าเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 
ครั้ง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,600 บาท 

32,600.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 
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 4. อบรมการพัฒนาการเรียน
การสอนรายวิชาจิต
สาธารณะ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง/
เครื่องด่ืม จ านวน 20 คน ๆละ 1 
มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 700 
บาท  
ค่าวัสดุ 3,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500 บาท 

5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 

 5. สัมมนาเชิงปฏิบัติการรวม
พลจิตสาธารณะกับการ
ท างานเพื่อสังคม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 
ธันวาคม 2560 และ 1 
เมษายน 2561 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 
ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง/
เครื่องด่ืม จ านวน 80 คน ๆละ 2 
มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,600 
บาท 
ค่าวัสดุ 10,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,800 บาท 

22,800.00 11,400.00 0.00 11,400.00 0.00 

 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning” 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 3,600  บาท 
ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง/
เครื่องด่ืม จ านวน 50 คน ๆละ 2 
มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 3,500 
บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 50 คน ๆละ 1 
มื้อๆละ 100 บ. เป็นเงิน 5,000 
บาท 
ค่าวัสดุ 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท 

14,100.00 0.00 0.00 14,100.00 0.00 

รวม 375,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์มูนีเราะฮ์  ยีด า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน 

นักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมงาน 
คน 0.00 300.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์
ที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

2. จัดท าวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์วิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
วารสารวิชาการ 

เล่ม 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้น าไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 0.00 

3. เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์
และนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม 

คน 50.00 50.00 50.00 50.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

4. อบรมการพัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาจิตสาธารณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์
ที่เข้ารับการอบรม 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

5. สัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลจิตสาธารณะ
กับการท างานเพื่อสังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้ารับการอบรม 

คน 80.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า 

ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์
ที่เข้ารับการอบรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รหัสโครงการ 6106000022 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.25 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.4) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมีความส าคัญต่อการผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะการส ารวจความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
บัณฑิต รวมไปถึงการส ารวจให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของ
สังคม 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. เพ่ือท าให้ทราบถึงคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
3. เพ่ือท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์และนักศึกษา 
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6. วิธีการด าเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตและความพึงพอใจของนักศึกษา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 25,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร 2 
   2. การส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คร้ัง 1 
   3. การส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาตามเกณฑ์ หลักสูตร 2 
   2. นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ร้อยละ 80 
   3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ทุกกิจกรรมสามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. การปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน -30 มิถุนายน 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 2 
หลักสูตรๆละ 4 คนๆละ 3 ชั่วโมง 
ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 14400 
บาท 
ค่าวัสดุ 2 หลักสูตรๆละ 1800 
บาท เป็นเงิน 3600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18000 บาท 

18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

 2. การส ารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน - 30มิถุนายน 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 1 งานๆ
ละ 3000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 

 3. การส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตุลาคม-30ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 1 งานๆ
ละ 4000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4000 บาท 

4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 25,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ รองวิชาการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนหลักสูตร

ที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา 
หลักสูตร 0.00 0.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีหลักสูตรที
ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาตามเกณฑ์ 

หลักสูตร 0.00 0.00 2.00 0.00 

2. การส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การส ารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

งาน 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส ารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป็นไปตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

3. การส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การส ารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษา 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส ารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษา 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รหัสโครงการ 6106000024 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาค าว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายรวมถึงการที่
บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่
จะต้องใช้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็น
อุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่
ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้
ความช านาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจ าเป็นต้องมีความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านอ่ืนๆเพ่ือ
สร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานท าหลังจบการศึกษาแล้ว 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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6. วิธีการด าเนินงาน จัดวิทยากรบรรยาย  จัดจ้างอาจารย์พิเศษ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 258,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
เชิงคุณภาพ    
เชิงเวลา   
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดวิทยากรบรรยาย
รายวิชา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากรสาขาวิชานิติศาสตร์ 
1,800 บาท สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 7,200 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1,800 
บาท สาขาวิชาภาษาไทย 18,000 
บาท สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
16,100 บาท สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ 7,200 บาท สาขาวิชา
ภาษาจีน 2,400 บาท สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชนและสังคม 
7,200 บาท สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถ่ิน 7,200 บาท 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 7,200 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,100 
บาท 

76,100.00 44,000.00 27,900.00 2,400.00 1,800.00 

 2. ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ 54,000 บาท สาขา
วิชาสหวิทยาการอิสลาม 9,000 
บาท สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
และสังคม 8,400 บาท สาขาวิชา
ดนตรีสากล 84,000 บาท 
สาขาวิชาดนตรีไทย 18,000 บาท 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 9,000 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,400 
บาท 

182,400.00 63,900.00 105,000.00 0.00 13,500.00 

        

รวม 258,500.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดวิทยากรบรรยายรายวิชา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนหลักสูตร

ที่จัดวิทยากรบรรยาย 
หลักสูตร 9.00 6.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาความรู้เพิ่มเติม 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

2. ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสาขาที่
จ้างอาจารย์พิเศษ 

สาขาวิชา 3.00 4.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับ
ความรู้เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย    รหสัโครงการ 6106000026 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.41 โครงการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.11) ร้อยละของอาจารย์ท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด, (A3.4) ร้อยละของจ านวนนักวิจัยรุ่น

ใหม่เพ่ิมข้ึน 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจ
หน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจดังกล่าว คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยว่าเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาที่ส าคัญ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะได้ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ อัน
จะน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนการสอน ตลอดจนตอบสนองตัวชี้วัดและพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์มีการท าวิจัยมากขึ้น 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดอบรม จัดจ้าง จัดซื้อวัสดุ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 288,200.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
เชิงคุณภาพ    
เชิงเวลา   
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการ
ท าวิจัย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 6 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท 
ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 35 คนๆละ 4 มื้อๆละ 
35 บาท เป็นเงิน 4,900 บาท  
ค่าอาหารกลางวัน 35 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 3,500 
บาท ค่าวัสดุ 9,000 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 28,200 บาท 

28,200.00 7,825.00 0.00 20,375.00 0.00 

 2. ทุนสนับสนุนการท าวิจัย
ส าหรับแต่ละหลักสูตรและ
ของคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย
76,000 บาท ค่าวัสดุ 114,000 
บาท  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 190,000 บาท 

190,000.00 0.00 76,000.00 114,000.00 0.00 

 3. สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการในระดับชาติ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561 ถึง 30 
กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
ค่าลงทะเบียน/ที่พัก/พาหนะ/เบี้ย
เลี้ยง  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

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

 4. ทุนสนับสนุนการท าวิจัย
ตามพันธกิจคณะ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย เป็น
เงิน 30,000 บาท ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
50,000 บาท 

50,000.00 0.00 20,000.00 30,000.00 0.00 

รวม 288,200.00     

 

64



12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
สมรรถนะในการท าวิจัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์
ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการ
ท าวิจัย 

คน 35.00 0.00 70.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 

2. ทุนสนับสนุนการท าวิจัยส าหรับแต่ละ
หลักสูตรและของคณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผลงานวิจัย เล่ม 0.00 7.00 10.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
งานวิจัยเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 0.00 

3. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการใน
ระดับชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์
ที่เผยแพร่ผลงานวิชาการใน
ระดับชาติ 

คร้ัง 0.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้ไปน าเสนอผลงานวิชาการ 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

4. ทุนสนับสนุนการท าวิจัยตามพันธกิจคณะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนงานวิจัย ช้ึน 0.00 1.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผู้ได้รับทุนวิจัย 
ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รหัสโครงการ 6106000027 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ, (S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก, (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจใน
การผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา 
และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น   ซึ่งปัจจุบันสังคมและท้องถิ่นยังมีปัญหาขาดแคลนบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มี
คุณภาพในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา  

ตามเป้าหมายแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552-2565 ต้องการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและผลิตพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต จากแผนที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าถ้าจะให้เกิดขึ้นได้ 
งานวิชาการของคณะจะต้องเข้มแข็ง ฉะนั้นจึงควรพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาก
วัตถุประสงค์ หลักการ ภารกิจ และข้อมูลดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณใน
การพัฒนางานวิชาการ เพ่ือการด าเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และภารกิจเพ่ือการรับนักศึกษาใหม่ และการ
ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการได้น าความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการไปพัฒนาการจัดท าเอกสาร
ผลงานวิชาการ 

2. เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการได้น าความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน การอบรมอบรมและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 404,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. คณาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนจากการอบรมภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 
   2. คณาจารย์ที่เข้าอบรมสามารถพัฒนาผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ผลงานการขอต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 80 
   3. คณาจารย์ที่เข้าอบรมด้านการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความ
เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อเผยแพร่ 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ    
เชิงเวลา   
   1. ทุกกจิกรรมมีการด าเนินการเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. การอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน -30 มิถุนายน 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 9 ชั่วโมงๆละ 
600 บาท  5400 บาท 
ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง 16 คนๆ
ละ 3 มื้อๆละ 35 บาท  1680 
บาท 
ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 1000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8080 บาท 

8,080.00 0.00 0.00 8,080.00 0.00 

 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนผลงานวิชาการเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 46800 บาท (วิทยากร 
6 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 
บาท เป็นเงิน 10800  
วิทยากร 6 คนๆละ 10 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท เป็นเงิน 36000 
บาท ) 
ค่าใช้สอย 192320 บาท (2 ครั้ง 
ค่าอาหารว่าง 40คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ 35 บาท 
2 ครั้ง ค่าอาหาร 40 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 1050 บาท ค่าอาหารว่าง 
40 คนๆละ 3 มื้อๆละ 50 บาท 

251,520.00 115,760.00 10,000.00 115,760.00 10,000.00 
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ค่าที่พัก 42 คนๆละ 1 คืนๆละ 
900 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน
ขับรถ 2 คนๆละ 2 วันๆละ 240 
บาท ค่าพาหนะ/ซ่อมบ ารุง/น้ ามัน 
8000 บาท) 
ค่าวัสดุ 12400 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 251520 บาท 

 3. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 1800 บาท 
3 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 
บาท เป็นเงิน 5400 บาท 
ค่าใช้สอย อาหารว่าง 30 คนๆละ 
4 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 4200 
บาท 
อาหารกลางวัน 30คนๆละ 2 
มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 6000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17400 บาท 

17,400.00 17,400.00 0.00 0.00 0.00 

 4. การสนับสนุนการผลิตผล
งานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561-30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ/ใช้สอย  
40 ชิ้นๆละ 3000 บาท เป็นเงิน 
120000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120000 บาท 

120,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

 5. เชิดชูเกียรติบุคคลากร
ดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน-30 มิถุนายน 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย/วัสดุ 
7500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7500 บาท 

7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 

รวม 404,500.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดการ
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงาน
วิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเข้าร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงาน
วิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คน 40.00 40.00 40.00 40.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการฯได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการท าผลงานวิชาการฯ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความ
วิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์
ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์ที่เข้า
ร่วมฯมีความรู้ความเข้าใจในการท า
บทความวิจัย/วิชาการ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

4. การสนับสนุนการผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานที่
สมบูรณ์เพื่อส่งขอต าแหน่งทางวิชการ 

ช้ึน 0.00 0.00 0.00 40.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิชาการ
มีคุณภาพตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 40.00 

5. เชิดชูเกียรติบุคคลากรดีเด่นคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนการจัด
กิจกรรมการเชิดชูเกียติบุคคลากร
ดีเด่น 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่มาตรฐานสากล    รหัสโครงการ 6106000029 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.30 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0405, 4.5 สร้างเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่ : (A4.2) จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาการ  รวมทั้งเน้นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา
ของอาจารย์ นักศึกษาและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ทิ่อยู่ต่างวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาให้อยู่ในระดับสากล 
 นโยบายทางด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ส าคัญ
ประการหนึ่งคือการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับองค์กร/สถาบันการศึกษาต่างประเทศ แนวทาง
ในการท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงานมีหลายกิจกรรม กิจกรรมหนึ่งที่จะสนับสนุนศักยภาพทางด้าน
ภาษาของนักศึกษาและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างสังคมต่างวัฒนธรรมได้แก่ การแลกเปลี่ยนเผยแพร่วัฒนธรรม
โดยผ่านการใช้ภาษาต่างประเทศ ดังนั้นการให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ท าความร่วมมือทางวิชาการต่อกันจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการบูรณการ
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ตลอดจนเป็นการแสดงถึงศักยภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจดังกล่าวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงจัดท าโครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์สู่สากลเพื่อด าเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม นักศึกษา อาจารย์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
ให้กับองค์กรในต่างประเทศและประเทศประชาคมอาเซียนอ่ืนๆ 

2. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศในเชิงปฏิบัติ 
3. เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ศักยภาพระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 60,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
เชิงคุณภาพ    
เชิงเวลา   
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. การด าเนินกิจกรรมเพื่อ
เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย ค่าเบี้ย
เลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

        
        

รวม 60,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร. ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การด าเนินกิจกรรมเพื่อเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม
ความร่วมมือทางวิชาการ 

คร้ัง 0.00 0.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงกาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคคลาการสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   รหัสโครงการ 
6106000031 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.29 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 บุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการถือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์กรในภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีทัศนคติ ความรู้ความ
เข้าใจในสายงานและหน้าที่ในการท างาน รวมถึงมีก าลังใจ สมรรถนะ และศักยภาพในการท างาน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปพัฒนาการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือให้บุคคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะในการท างาน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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6. วิธีการด าเนินงาน การศึกษาดูงานและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 58,670.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. บุคคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและความเข้าใจในการท างาน คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้ความเข้าใจในการท างาน ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ทุกกิจกรรมมีการด าเนินการเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. โครงการศึกษาดูงาน
บุคคลากรสายสนับสนุนคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
ค่าเบี้ยเลี้ยง10 คนๆละ 3 วันๆละ 
240 บาท เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าเช่ารถ 6750 บาท 
ค่าที่พัก 10 คนๆละ 2 คืนๆละ 
900 บาท เป็นเงิน 18000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31950 บาท 

31,950.00 31,950.00 0.00 0.00 0.00 

 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคคลากรสายสนับสนุน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม- 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 22 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท เป็นเงิน 13200 
บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม 12 คนๆ
ละ 6 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 
2520 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 12 คนๆละ 5 
มื้อๆละ 150 บาท เป็นเงิน 9000 
บาท 
ค่าวัสดุ 2000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26720 บาท 

26,720.00 26,720.00 0.00 0.00 0.00 

        

รวม 58,670.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. โครงการศึกษาดูงานบุคคลากรสาย
สนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
บุคคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม 

คน 10.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคคลากรสาย
สนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ท างานเพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคคลากรสายสนับสนุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
บุคคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ 

คน 12.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคคลากรที่เข้า
อบรมฯมีความรู้ความเข้าใจในด้าน
การท างาน 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ บริหารและจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รหัสโครงการ 6106000034 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าใช้สอยต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและการ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด้านงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่มีพันธกิจส าคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานส านักงาน และการให้บริการและสนับสนุนการเรียน
การสอน แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะจึงจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซม
บ ารุงคร 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินงานตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน 
          2. เพ่ือให้การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์ และนักศึกษาคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดประชุม จ้างซ่อม จัดซื้อ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 226,345.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ัง 10 
   2. ค่าซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ คร้ัง 8 
   3. มีค่าสาธารณูปโภคใช้ในการติดต่อราชการ คร้ัง 12 
   4. มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาในคณะ คร้ัง 12 
   5. อาจารย์เดินทางไปราชการ คร้ัง 10 
   6. วัสดุส านักงาน/วัสดุการเรียนการสอน คร้ัง 3 
เชิงคุณภาพ    
   1. คณะมีการด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงตรมระยะเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน ค่า
เบี้ยประชุม/ค่าพาหนะเหมาจ่าย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 80,000 
บาท ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 5,250 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 85,250 บาท 

85,250.00 17,050.00 25,575.00 25,575.00 17,050.00 

 2. ค่าซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 75,095 บาท 

75,095.00 45,095.00 20,000.00 10,000.00 0.00 

 3. ค่าสาธารณูปโภคใช้ในการ
ติดต่อราชการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 
 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่า
สาธารณูปโภค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
15,000 บาท 

15,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 
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 4. ค่าหนังสือพิมพ์บริการ
คณาจารย์และนักศึกษา
ภายในคณะ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

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

 5. ค่าเดินทางไปราชการของ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย : ค่า
พาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/ซ่อมบ ารุงรถ/
ทางด่วน เป็นเงิน 30,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 

 6. จัดซื้อวัสดุส านักงานและ
การเรียนการสอน 3 กลุ่ม
วิชา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
13800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  13800 บาท 

13,800.00 6,800.00 0.00 7,000.00 0.00 

รวม 226,345.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร. ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนการจัด

ประชุม 
คร้ัง 2.00 3.00 3.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะด าเนินการ
ประชุมตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

2. ค่าซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนการซ่อม
บ ารุงครุภัณฑ์ 

คร้ัง 2.00 2.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะมีการ
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

3. ค่าสาธารณูปโภคใช้ในการติดต่อราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนการเบิก
ค่าสาธารณูปโภค 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะมีการ
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

4. ค่าหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และ
นักศึกษาภายในคณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
หนังสือพิมพ์ 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะมีการ
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

5. ค่าเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่
เดินทางไปราชการ 

คร้ัง 2.00 3.00 2.00 2.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

6. จัดซื้อวัสดุส านักงานและการเรียนการ
สอน 3 กลุ่มวิชา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดซื้อวัสดุส านักงานและการ
เรียนการสอน 

คร้ัง 2.00 0.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุใช้ใน
ส านักงานและการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100.00 0.00 100.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รหัสโครงการ 6106000035 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.8 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการ  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0106, 1.6 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S1.6) ร้อยละของผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและ

ท้องถิ่น, (A1.5) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีคุณธรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย จากเหตุผลที่กล่าวมา คณะมนุษยศาส ตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงได้ก าหนดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยขึ้นเพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจและหน้าที่ตามพันธกิจคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคคลากร นักศึกษา คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

80



 
 
 
6. วิธีการด าเนินงาน การจัดกิจกรรมเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 97,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงทุกโครงการ คน 400 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจต่อกิจกรรมทด้านศิลปวัฒนธรรมที่จัด ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ทุกกิจกรรมมีการด าเนินการเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ไหว้ครูดนตรีไทย และ 
นาฏศิลป์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม - 31 มีนาคม 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆละ 5 ชั่วโมงๆละ 
1000 บาท เป็นเงิน 10000 บาท 
ค่าใช้สอย 70000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80000 บาท 

80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 

 2. สืบสานประเพณีไทย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน - 30 มิถุนายน 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 8000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8000 บาท 

8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 

 3. บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้น
ปีที่1คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 กรกฎาคม-30 กันยายน 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร  
1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 
บาท เป็นเงิน1800 บาท 
ค่าใช้สอย 8000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9800 บาท 

9,800.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 

รวม 97,800.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ไหว้ครูดนตรีไทย และ นาฏศิลป์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนคนเข้า

ร่วมกิจกรรม 
คน 0.00 100.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

2. สืบสานประเพณีไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์ 
นักศึกษา และบุคคลากรคณะเข้าร่วม 

คน 0.00 0.00 200.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

3. บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่1คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 400.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ฯ    รหัสโครงการ 
6106000037 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ, (S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก, (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ซึ่งการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้นั้น การพัฒนาบุคลากรมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจัดการส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน และไปราชการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทัศนคติและมีทักษะ สามารถใช้ศักยภาพในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัดและประเทศ  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้ารับการประชุม
วิชาการ สัมมนา ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 

2. เพ่ือให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจากการเข้ารับการ
ประชุมวิชาการ สัมมนา ฝึกอบรม และฝึกอบรม 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 262,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรได้เข้ารับการประชุม  อบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน คน 60 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 25 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 25 
   3. ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 25 
   4. ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 25 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. บุคลากรได้เข้ารับการ
อบรม สัมมนา ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง/
พาหนะ/ที่พัก/ทางด่วน 60 คนๆ
ละ 4375 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 262500 บาท 

262,500.00 65,625.00 65,625.00 65,625.00 65,625.00 

        
        

รวม 262,500.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรเข้าร่วม คน 15.00 15.00 15.00 15.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมี
ความรู้และประสบการณ์เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ    รหัสโครงการ 6107000005 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น   เพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกทั้ง
เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 สาขาวิชา
การจัดการ  คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  รวมถึงสามารถท างานได้หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ  
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ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าท างานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด   การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่ส าคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้  และมีคุณภาพด้านวิชาการดัง
เป้าประสงค์  เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน  ผู้สอน  สังคม  สภาพแวดล้อม  เทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้
ต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดท าโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์  ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม  เช่นกิจกรรมการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดู
งานนอกสถานที่  ซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 พ่ือให้นักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษา ได้พัฒนา
ศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ รุ่น 2559 และรุ่น  2560 115 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน ประชุมผู้ปกครองและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 28,320.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 80 
   2. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน คน 75 
เชิงคุณภาพ    
   1. เร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
   2. ร้อยละของนักศึกาที่มีทักษะความรู้ตามศาสตร์ เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 67 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 33 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. พบปะผู้ปกครองนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 
1 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 กรกฎาคม - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม  จ านวน  80 คน ๆ 
ละ  35 บาท รวม 2800 
ค่าท าเอกสาร  จ านวน  80 ชุด ๆ 
ละ 25 บาท รวม  2000 
ค่าจัดท ารูปเล่มรายงาน  จ านวน  
3  เล่ม ๆละ 100 บาท รวม 300 
ค่าวัสดุ  4220 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9320 บาท 

9,320.00 0.00 0.00 0.00 9,320.00 

 2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
(ครั้งที่ 1)/ (ครั้งที่ 2) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม - 31 มีนาคม 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าเช่ารถ  
จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 คัน ๆ ละ 
8000 บาท รวม 16000 
ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 
5 คน ๆ  ละ 240 บาท รวม 
2400 
ค่าท ารูปเล่มรายงาน จ านวน 6 
เล่ม ๆ ละ 100 รวม 600  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19000 บาท 

19,000.00 0.00 19,000.00 0.00 0.00 

        
รวม 28,320.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. พบปะผู้ปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ ชั้นปีที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 9320.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาและผู้ปกครองใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ครั้งที่ 1)/ (ครั้ง
ที่ 2) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 75.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
กิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ กิจกรรมการสร้างเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษากับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รหสัโครงการ 
6107000007 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.64 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน สถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องในการผลิตและพัฒนาครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0405, 4.5 สร้างเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่ : (A4.2) จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมในชุมชนต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ 
ความรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้ามาเรียนยังมหาวิทยาลัยของตน อีกท้ังยังเป็นการเชิญชวนให้นักเรียน
ที่มีความสนใจในสาขาได้มาศึกษาต่อ และได้เรียนรู้ว่าสาขามีการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร ดังนั้นสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมีความเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรม
การสร้างเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาร่วมกับโรงเรียนบางซ้ายวิทยา โดยมีการเข้าไปสอนเนื้อหารายวิชาที่มีการเปิด
สอนในหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก และ
เป็นการสร้างทางเลือกให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มจ านวนนักศึกษาให้กับสาขา 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก 

2. เพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 80 คน 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ และเพ่ิมศักยภาพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2560  ถึง วันที่ 30/06/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 8,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนศึกษาที่เข้ารับการอบรม คน 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้ายละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของกิจกรรม ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมสร้างเครือข่าย
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 - 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าจ้างท า
เอกสาร จ านวน 80 เล่มๆละ 60 
บาท เป็นเงิน 4,800 บาท 
2. ค่าพาหนะ จ านวน 1 ครั้ง ๆ 
ละ 1,000 บาท 
3. ค่าจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 
ป้าย ๆ ละ 500 บาท 
4. ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 2,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,800 บาท 

8,800.00 0.00 0.00 8,800.00 0.00 

        
        

รวม 8,800.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รหสัโครงการ 
6107000009 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น   เพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกทั้ง
เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึง
ผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อ
และหางานท าในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษา
ไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ  จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานท าของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิต
ไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  1) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 2) 
ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
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นักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  รวมถึงสามารถท างานได้หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าท างานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด  การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่ส าคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้  และมีคุณภาพด้านวิชาการดัง
เป้าประสงค์  เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน  ผู้สอน  สังคม  สภาพแวดล้อม  เทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้
ต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป  คณะวิทยาการจัดการจึงจัดท าโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  ของทุกสาขาวิชา เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะประสบการณ์  ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและท 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่  และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้
พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 123 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ และเพ่ิมศักยภาพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 28,270.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. 1. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ในงาน
ประชุมวิชาการ 

คน 23 

   2. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตส านึกความสามัคคีในหมู่นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คน 100 

   3. จ านวนอาจารย์ที่ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คร้ัง 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของกิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 35 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของกิจกรรม ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 10 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายของกิจกรรม ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 55 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมการประกวด
โครงงานคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาในงานประชุม
วิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 - 30 
มิถุนายน 561 
สถานที่ด าเนินการ 
   กรุงเทพมหานคร 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าลงเบียน 
จ านวน 6 คน ๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,600 บาท 
2. ค่าเบี้ยงเลี้ยง จ านวน 6 คนๆ
ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 
2,880 บาท 
3. ค่าเช่ารถ จ านวน 1 ครั้ง ๆ ละ 
9,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,480 บาท 

15,480.00 0.00 0.00 15,480.00 0.00 

 2. กิจกรรมสร้างจิตส านึก
ความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 31 
ธันวาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยากร จ านวน 1 คน ๆ ละ 30 
ชม. ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท 
2. ค่าชุดไทยธรรม/สังฆทาน 
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 1,400 บาท  
เป็นเงิน 1,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

 3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 31 
มีนาคม 2561 
สถานที่ด าเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดใกล้เคียง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยงเลี้ยง 
จ านวน 3 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 
240 บาท เป็นเงิน 3,600  บาท 
2. ค่าพาหนะ จ านวน 2 ครั้ง เป็น
เงิน 2,000  บาท 
3. ค่าวัสดุ จ านวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 
2190 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7790 บาท 

7,790.00 4,850.00 2,940.00 0.00 0.00 

รวม 28,270.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในงานประชุม
วิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในงาน
ประชุมวิชาการ 

คน 0.00 0.00 23.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

2. กิจกรรมสร้างจิตส านึกความสามัคคีในหมู่
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างจิตส านึกความสามัคคี
ในหมู่นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

คน 100.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์
ที่ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คร้ัง 3.00 2.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รหัสโครงการ 6107000012 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีหน้าที่ในการท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชากรแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด
และพัมนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนในสาขาวิชาจะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลที่ และ
มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สาขาวิชาสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้อย่าง
ลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา ให้มีค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ของสาขาวิชาและวิชาชีพด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงต้องจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาให้ได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องน ามาบูรณาการและประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน 
และงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
4. วัตถุประสงค์ 
  1. บุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และ
ตามสายการปฏิบัติงาน  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. บุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 6 คน 
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6. วิธีการด าเนินงาน การเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2561  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 36,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา คน 6 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์/วิชาชีพ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ในการเดินทางไป
ราชการ ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 - 30 
มิถุนายน 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กรุงเทพมหานคร 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม 
สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ/
วิชาชีพ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท 

36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 

        
        

รวม 36,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตาม
ศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการ
พัฒนา 

คน 0.00 0.00 6.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตาม
ศาสตร์/วิชาชีพ 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ ริเริ่มส่งเสริมสนับสนุนและต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ    รหัสโครงการ 6107000013 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.24 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.4) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ  พัฒนาหลักสูตรขึ้นในปี 
พ.ศ. 2557 และได้รับการรับรองหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน พ.ศ. 2558 จัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา มีนักศึกษาชั้นปี 1 -3 ตามเป้าหมายจ านวนการรับนักศึกษาที่
ก าหนดไว้ในมคอ.2 ของหลักสูตร เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีกขึ้น
หนึ่งของการประกันคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ที่ ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น ตามโครงการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเป็นหลักประกันในด้านคุณภาพของบัณฑิต
ระดับอุมศึกษา ทั้ งในด้านการศึกษาและการผลิตบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นรูปธรรม โดยสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการจึงตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ซึ่งเป็นก าลังหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการจึงวางแผนการสร้างความพร้อมด้วยกิจกรรมส าคัญที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์ของ  ผู้ประกอบการแก่นักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ให้สามารถน าเสนอความเป็น Start Up ไป
จนถึงสามารถด าเนินกิจการของตนเองภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาจากสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการไปแล้ว 
สอดคล้องกับการกับคุณสมบัติแรกเข้าของนักศึกษาที่มุ่งเน้นผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง และทายาทธุรกิจ
ครอบครัว ซึ่งตลอดระยะ 3 ปีที่เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนมานี้ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการมีนักศึกษา
ร้อยละ 95 ที่เป็นทายาททางธุรกิจเป็นหลัก   
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการทางการศึกษาจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนแก่
นักศึกษา 

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอกให้เกิดขึ้นแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการ
เป็นผู้ประกอบการและนักศึกษา  

3. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงกระบวนการด าเนินงานสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนอันน าไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาภายหลังจบการศึกษา 

4. เพ่ือให้นักศึกษาได้ลงมือจัดท าธุรกิจจริงในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนจบการศึกษาทางศาสตร์การเป็น
ผู้ประกอบการ 

5. เพ่ือส่งเสริมการสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นธุรกิจระหว่างเรียนแก่นักศึกษา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 97  
 
6. วิธีการด าเนินงาน  

1. เชิญอาจารย์/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ประกอบการมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักศึกษา 
2. ออกไปบ าเพ็ญประโยชน์ในพื้นท่ีท้องถิ่นโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. ศึกษาดูงานผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4. ลงพื้นที่เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 32,680.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

คน 19 

   2. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมก้าวแรกสู่การเป็นผู้ประกอบการ คน 22 
   3. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาธุรกิจ SMEs ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 

คน 48 

   4. • จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/บ าเพ็ญ
ประโยชน ์

คน 30 

เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
   2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะความรู้ตามศาสตร์ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของกิจกรรม  ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 38 
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   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของกิจกรรม  ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 18 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายของกิจกรรม  ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 17 
   4. ร้อยละการเบิกจ่ายของกิจกรรม  ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 26 

 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมค้นหา
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   จังพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกล้เคียง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าพหนะ 5 
ครั้ง ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 
2500 บาท 
2. ค่าจัดท าเอกสารประกอบการ
จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ๆ ละ 100 ชุด 
ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 10000 
บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 ครั้ง ๆ ละ 2 คน 
ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 2,400 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14900 บาท 

14,900.00 8,940.00 5,960.00 0.00 0.00 

 2. กิจกรรมก้าวแรกสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 กรกฎาคม 2561 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าอาหาร
กลางวัน จ านวน 27 คน ๆ ละ 50 
บาท เป็นเงิน 1,350  บาท 
2. ค่าวัสดุ 1 ครั้ง จ านวน 1,250  
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2600 บาท 

2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 

 3. กิจกรรมศึกษาธุรกิจ 
SMEs ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของนักศึ
กาษาชั้นปีที่ 1-2 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 - 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

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 
3. ค่าจัดท ารูปเล่มรายงาน
กิจกรรม จ านวน 2 เล่ม ๆ ละ 
100 บาท เป็นเงิน 200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5640 บาท 

5,640.00 0.00 0.00 5,640.00 0.00 

 4. กิจกรรมอบรมเสริมการ
เรียนรู้รายวิชา 3604801 
การจัดท าแผนธุรกิจ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 31 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร จ านวน 2 ครั้ง ๆละ 3 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 

 5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม/บ าเพ็ญประโยชน์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 กรกฎาคม 2561 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกล้เคียง 

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 จ านวน 2,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,940 บาท 

5,940.00 0.00 0.00 0.00 5,940.00 

รวม 32,680.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมค้นหาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . จ านวน
นักศึกษาสาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม 

19 19.00 19.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมก้าวแรกสู่การเป็นผู้ประกอบการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 22.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

3. กิจกรรมศึกษาธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของนักศึกาษาชั้นปีที่ 1-
2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 48.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

4. กิจกรรมอบรมเสริมการเรียนรู้รายวิชา 
3604801 การจัดท าแผนธุรกิจ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

คน 19.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม/
บ าเพ็ญประโยชน ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
อาจารย์และนักศึกษาอาจมีภารกิจที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหนา้ได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 

1.วางแผนงานอยา่งเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนิน
กิจกรรม  
2.ประสานการขอเข้าศึกษาดูงานไว้ลว่งหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ออกไปศึกษาดูงาน  
3.จัดการประชุมเตรียมความพรอ้มและแจ้งล่วงหนา้แก่อาจารยแ์ละ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ยืดหยุ่นช่วงระยะเวลาให้สามารถ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการ    รหัสโครงการ 6107000015 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น   เพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกทั้ง
เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015    
สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
ของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 2) 
ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  รวมถึงสามารถท างานได้หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ    

ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าท างานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด   การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่ส าคัญของ
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สาขาวิชา  การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้  และมีคุณภาพด้านวิชาการดัง
เป้าประสงค์  เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน  ผู้สอน  สังคม  สภาพแวดล้อม  เทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้
ต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดซื้อวัสดุสาขา เพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารย์ผู้สอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อันจะส่งผลโดยตรงให้
คุณภาพบัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการมีวัสดุสาขา ในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษาอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 มีวัสดุส านักงานใช้ตลอดทั้งปีมีครุภัณฑ์ส านักงานที่ได้รับการซ่อมบ ารุงใช้ได้อย่างดีตลอดปี 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 40,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุส าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คร้ัง 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. มีวัสดุใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ คร้ัง 2 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 50 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาการจัดการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม - 31 มีนาคม 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สาขาวิชาการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าจัดซื้อวัสดุ
สาขา ครั้งที่ 1 จ านวน  10000  
บาท 
ค่าจัดซื้อวัสดุสาขา ครั้งที่ 2 
จ านวน  10000  บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

 2. จ้างเหมาและบริการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมาและ
บริการ ครั้งที่ 1  จ านวน 10000 

20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 
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   1 มกราคม - 30 มิถุนายน  
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สาขาวิชาการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

บาท 
ค่าจ้างเหมาและบริการ ครั้งที่ 2 
จ านวน  10000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

        
รวม 40,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดซื้อวัสดุ 

คร้ัง 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุใช้ในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

คร้ัง 0.00 1.00 1.00 0.00 

2. จ้างเหมาและบริการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจ้างเหมาและบริการ 

คร้ัง 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
ส านักงานที่ได้รับการซ่อมบ ารุงอย่าง
ดีตลอดปี 

คร้ัง 0.00 1.00 1.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะความรู้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    รหัสโครงการ 
6107000018 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ  พัฒนาหลักสูตรขึ้นในปี                 
พ.ศ. 2557 และได้รับการรับรองหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน พ.ศ. 2558 จัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา มีนักศึกษาชั้นปี 1-3 ตามเป้าหมายจ านวนการรับนักศึกษาที่
ก าหนดไว้ในมคอ.2 ของหลักสูตร เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีกขึ้น
หนึ่งของการประกันคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 
2545 ที่ ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น ตามโครงการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเป็นหลักประกันในด้านคุณภาพของบัณฑิต
ระดับอุมศึกษา ทั้ งในด้านการศึกษาและการผลิตบัณฑิตสู่การเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจของท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นรูปธรรม โดยสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการจึงตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ซึ่งเป็นก าลังหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา โดยเริ่มต้น
จากให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้านการพัฒนาทักษะความรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในศาสตร์ของ
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือให้ได้รับความรู้ใหม่และทันสมัยน ามาสู่การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์อย่างสมบูรณ์
แบบทางด้านวิชาการ  ให้สามารถการจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ  ในรูปแบบการ
สร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไป
แล้ว  
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ ทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในศาสตร์ของสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

2. เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการได้รับความรู้ใหม่และทันสมัยน ามาสู่การ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์อย่างสมบูรณ์แบบทางด้านวิชาการ   

3. เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการสามารถการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในรูปแบบการสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริงภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้ว             
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 5 ท่าน  
6. วิธีการด าเนินงาน สมัครเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่จัดอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2561  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 12,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้ารับอบรม/พัฒนา คน 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอบรม/พัฒนา ร้อยละ 85 
   2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีทักษะความรู้ตามศาสตร์เพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของกิจกรรม ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 100 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. โครงการการพัฒนาทักษะ
ความรู้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 - 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กรุงเทพมหานคร 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม 
สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ/
วิชาชีพ  เป็นเงิน 12,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท 

12,500.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 

        
        

รวม 12,500.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. โครงการการพัฒนาทักษะความรู้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอบรม/
พัฒนา 

คน 0.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการ
อบรม/พัฒนา 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
ไม่สามารถทราบถึงระยะเวลาทีแ่น่นอนการจัดอบรม
ด้านผูป้ระกอบการหรือศาสตรท์ี่เก่ียวข้องจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนภายนอกได ้

ติดต่อสอบถามการจัดงานเบื้องต้นจากหน่วยงานในสังกัดผู้จัดและ
น ามาก าหนดระยะเวลาทีส่ามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่ไม่กระทบ
การจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต    รหัสโครงการ 6107000020 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคณุภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มี
เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีเพ่ือออกไปประกอบวิชาชีพบัญชี ตามแผนการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเองก็มีแผนในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ประเทศไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งหนึ่งในข้อตกลงในการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ การสนับสนุนการเคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรีตามข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิก(Mutual Recognition Arrangement : MRA) ซึ่งใน
ข้อตกลงดังกล่าวอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพ 7 สาขาวิชาสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานไปประกอบวิชาชีพได้อย่างเสรีใน
กลุ่มประเทศอาเซียน หนึ่งในนั้นคือ วิชาชีพการบัญชี วิชาชีพการบัญชี เป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของประเทศขึ้นอยู่กับการขยายตัวของเงินลงทุนทั้งจากในประเทศ
และจากต่างประเทศ ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญและส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศคือ 
ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของรายงานทางการเงินของกิจการ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงมีความส าคัญอย่างมาก
ในการพัฒนาและส่งเสริมความน่าเชื่อถือของข้อมูลในรายงานทางการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตระหนักถึงจรรยาบรรณในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
นี้ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ท าการเปิดการสอนในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีมา
ต้ังแต่ป ี
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาบัญชีให้มีทักษะด้านต่างๆ ให้มี
ความสามารถที่สูงขึ้น 

2. เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรู้ในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหม่และสอดคล้องกับสภาพการ
แข่งขันในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากข้ึน 

3. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิตแก่นักเรียน และผู้สนใจ และเป็นการสร้างความรู้ความเช้า
ใจที่ถูกต้องในการประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคต 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จ านวน 73 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดอบรมให้นักศึกษาโดยเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์มาบรรยายให้ความรู้ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 31/03/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 41,300.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คน 73 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  ไม่น้อย ร้อยละ 85 
   2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีทักษะความรู้ตามศาสตร์  ไม่น้อย ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 17 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 83 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมที่ 1 การอบรม
โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ม.ค.2561 - 31 มี.ค.
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร 
1200x12x2=28800 
2. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
37x50=1850 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30650 บาท 

30,650.00 0.00 30,650.00 0.00 0.00 

 2. กิจกรรมที่ 2 การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับ
นักเรียนตามโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ม.ค.2561 - 31 มี.ค.
2561 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
240x5x1=1200 
2. ค่าเช่ารถ  2250 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3450 บาท 

3,450.00 0.00 3,450.00 0.00 0.00 
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สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 3. กิจกรรมที่ 3 การอบรม
โปรแกรม Excel ทางการ
บัญชี 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ต.ค.2560 - 31 ธ.ค.
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร 
600x12=7200 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7200 บาท 

7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 41,300.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการบัญชี   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมที่ 1 การอบรมโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบัญชี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี 

คน 0.00 37.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  ไม่
น้อย 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
กับนักเรียนตามโรงเรียนในสังกัด สพฐ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่ไป
ประชาสัมพันธ์ 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจนักเรียน/นักศึกษา  ไม่น้อย 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมที่ 3 การอบรมโปรแกรม Excel 
ทางการบัญชี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี 

คน 36.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  ไม่
น้อย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบัญชี    รหัสโครงการ 6107000021 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก, (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับ

การพัฒนา 
ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น  เพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพ่ือ
เป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึง
ผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อ
และหางานท าในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษา
ไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานท าของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิต
ไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้น
การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  รวมถึงสามารถท างานได้
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ    

ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าท างานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคคลากรสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรู้ในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหม่และก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางวิชาชีพให้มีความทันสมัย 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 5 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน อบรมหาความรู้ใหม่ๆเพ่ิมเติม หรือการศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 31,650.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คน 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม  ไม่น้อย ร้อยละ 85 
   2. ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีทักษะความรู้ตามศาสตร์  ไม่น้อย ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 78 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 22 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
บุคลากรสายวิชาการในการ
เดินทางไปราชการ ศึกษดู
งาน ฝึกอบรม สัมมนาตาม
ศาสตร์วิชาการหรือวิชาชีพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ม.ค.2561 - 30 มิ.ย.
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคตะวันออกหรือสถานที่
อื่นๆ ที่มีการจัดอบรม 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : พัฒนาบุคลากร
สายวิชาการในการเดินทางไป
ราชการ ศึกษดูงาน ฝึกอบรม 
สัมมนาตามศาสตร์วิชาการหรือ
วิชาชีพ 31650 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31650 บาท 

31,650.00 0.00 24,750.00 6,900.00 0.00 

        
        

รวม 31,650.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการบัญชี   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ในการเดินทางไปราชการ ศึกษดูงาน 
ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการหรือ
วิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์ประจ า
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

คน 0.00 4.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของอาจารย์ที่มีทักษะความรู้
ตามศาสตร์  ไม่น้อย 

ร้อยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา    รหสัโครงการ 6107000022 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น  เพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกทั้งเพ่ือ
เป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึง
ผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน  จะเข้ามาศึ กษา
ต่อและหางานท าในประเทศไทย  โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ  หาก
นักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ  จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานท าของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงาน
ของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุด  คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่ 
1) ด้านคุณธรรม2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้คณะวิทยาการจัดการ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สาขาวิชามีวัสดุ ในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของคณะอย่าง
เพียงพอตลอดปีการศึกษา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา  จ านวน  2  ครั้ง 
 
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการจัดซื้อวัสดุสาขา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุม่เป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 11,780.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา คร้ัง 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. มีวัสดุไว้ใช้งานตลอดทั้งปี คร้ัง 1 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายวัสดุสาขาในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 51 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายวัสดุสาขาในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 49 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ
บัญชี 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ต.ค.2560 – 30 มิ.ย.
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.วัสดุสาขาวิชา
การบัญชี 11780 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11780 บาท 

11,780.00 6,000.00 0.00 5,780.00 0.00 

        
        

รวม 11,780.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการบัญชี   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุสาขาวิชา

การบัญชี 
คร้ัง 1.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุไว้ใช้งาน
ตลอดทั้งปี 

คร้ัง 1.00 0.00 1.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด    รหัสโครงการ 6107000024 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพ่ือเป็นการพัฒนา
ไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพ่ือรองรับตลาดอาเซียนปี 2558 ผลกระทบจากการเปิด
อาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานท าในประเทศไทย 
ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์มีงานท าของแรงงานไทย เกิดปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชา
การตลาดตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่
มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ต้อ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้รับความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดย
ผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

2. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4 จ านวน 40 คน 
6. วิธีการด าเนินงาน การฝึกปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 29,720.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 40 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่1 ร้อยละ 76 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาส2 ร้อยละ 15 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่3 ร้อยละ 8 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. Marketing Camp Show 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 – 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าวัสดุ 2500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2500 บาท 

2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 

 2. Marketing Day 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561 – 31 
มีนาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 4500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4500 บาท 

4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 

 3. จัดซื้อวัสดุสาขา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 – 31 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 22720 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22720 บาท 

22,720.00 22,720.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 29,720.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. Marketing Camp Show ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา

สาขาวิชาการตลาดที่เข้าร่วมกิจกรรม 
คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

2. Marketing Day ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. จัดซื้อวัสดุสาขา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่
จัดซื้อวัสดุของสาขาวิชาการตลาด 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด    รหัสโครงการ 6107000025 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ, (A3.3) ร้อยละของอาจารย์

และบุคลากรได้รับการพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่ส า คัญตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  คือท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในหน้าที่ที่รับผิดชอบและที่จะต้อง
สนับสนุนในหน้าที่ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้อย่างลุล่วงและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

สาขาวิชาการตลาดจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา
ให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการตลาด  และทักษะในวิชาชีพ โดยการส่งบุคคลากรในสาขา ไปอบรม สัมมนา หรือ
ดูงาน และการเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
สาขาวิชา 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. บุคลากรสาขาวิชาการตลาด  ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  และตามสายการ
ปฏิบัติงาน   

2. บุคลากรสาขาวิชาการตลาด  มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรสาขาวิชาการตลาด จ านวน 5 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน อบรม และศึกษาดูงานตามศาสตร์ / วิชาชีพ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2561  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 12,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนบุคลากที่เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ คน 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจบุคลากรเข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. พัฒนาบุคลากรสาขาวิชา
การตลาด 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษยายน - 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการพัฒนบุคลากร
สายวิชาการ ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม
ศาสตร์ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12500 บาท 

12,500.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 

        
        

รวม 12,500.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากที่

เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ 

คน 0.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากรเข้ารับการพัฒนา 
ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ 
และ/หรือ วิชาชีพ 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว    รหัสโครงการ 6107000027 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก, (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับ

การพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่ส าคัญตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  คือท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในหน้าที่ที่รับผิดชอบและที่จะต้อง
สนับสนุนในหน้าที่ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้อย่ างลุล่วงและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สาขาวิชาการท่องเที่ยว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยวขึ้น เพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสาขาวิชาให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว และทักษะในวิชาชีพ โดยการส่งบุคคลากรในสาขา 
ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชา 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. บุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว  ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  และตามสาย
การปฏิบัติงาน   

2. บุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว  มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว จ านวน 6 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 15,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนบุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์ และหรือ/วิชาชีพ คน 6 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการที่เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาส 1 ร้อยละ 33 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาส 2 ร้อยละ 33 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาส 3 ร้อยละ 33 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลกั ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. พัฒนาบุคลากรสาขาวิชา
การท่องเที่ยว 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการพัฒนบุคลากร
สายวิชาการ ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม
ศาสตร์6x2500=15000 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15000 บาท 

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

        
        

รวม 15,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากร

ที่เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ 

คน 2.00 2.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากที่เข้ารับการพัฒนา 
ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ 
และ/หรือ วิชาชีพ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการคณะและสนับสนุนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ    รหัสโครงการ 
6107000028 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  จ านวน 
10  สาขาวิชา และในแต่ละหลักสูตรมีรายวิชาฝึกปฏิบัติซึ่งจ าเป็นต้องใช้วัสดุในแต่ละรายวิชาฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้การ
เตรียมสัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ จ านวนทั้งสิ้น 64 รายวิชา นอกจากนั้นแต่ละสาขาวิชายังมีรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ต้องลงเรียนในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งเป็นรายวิ ชาที่
นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถ เพ่ือน าไปใช้
ประกอบอาชีพของตนในอนาคต การที่จะพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษานั้นจ าเป็นต้องเชิญผู้เชียวชาญและ
ช านาญการในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ มาให้ความรู้โดยการฝึกอบรมนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนทีน่ักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ  

ดังนั้นการที่จะด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพ่ือจะได้น าไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ จึงต้องจัด
วิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เอกสารในการจัดอบรมให้แก่นักศึกษา รวมทั้งการออกนิเทศ
นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งในและนอกจังหวัด ซึ่งต้องใช้พาหนะและน้ ามัน
เชื้อเพลิงจากมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4  จ านวน 1,216 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในคณะวิทยาการจัดการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 335,220.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คน 230 
   2. จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คร้ัง 1 
   3. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุฝึกส าหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ รายวิชา 64 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาส 1 ร้อยละ 22 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาส 2 ร้อยละ 38 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาส 3 ร้อยละ 8 
   4. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาส 4 ร้อยละ 32 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตุลาคม 2560 - 31 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าจัดท าคู่มือ
ฝึกงาน  230 x 100 = 23,000  
- ค่าจัดท าคู่มือกรณีศึกษา 230 x 
30 = 6,900  
- ค่าอาหารว่าง 230 x 30 = 
6,900   
- ค่าวัสดุ  5,400   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,200 บาท  
 

42,200.00 42,200.00 0.00 0.00 0.00 

 2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
มิถุนายน 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 x 2 x 1,200  = 
2,400  
- ค่าอาหารว่าง 230 x 1 x 30 = 
6,900  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,300 บาท 

9,300.00 900.00 0.00 8,400.00 0.00 
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 3. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561 - 31 
มีนาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ทุกจังหวัดที่นักศึกษาออก
ฝึกประสบการณ ์

ใช้สอย 
   รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง 45 
x 1 x 240 = 10,800   
- ค่าบ ารุงรถ 15 x 1 x 500 = 
7,500  
- ค่าน้ ามัน 15 x 700 = 10,500  
- ค่าทางด่วน = 2,000  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,800 บาท  

30,800.00 0.00 30,800.00 0.00 0.00 

 4. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 31 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
วิทยากร 4 x 6 x 600 = 14,400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,400 บาท  

14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 

 5. จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาภาค
เรียนที่ 2/2560,1/2561 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุฝึก
รายวิชา  
นักศึกษาภาคปกติจ านวน  
1620x105 =170100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170100 บาท 

170,100.00 0.00 79,590.00 0.00 90,510.00 

 6. จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ  
ค่าตอบแทนกรรมการ 
9,400x4=37,600 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
6,000x4=24,000 
ค่าอาหารว่าง 455x4=1,820 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,420 บาท 

63,420.00 15,855.00 15,855.00 15,855.00 15,855.00 

 7. ค่าสาธารณูปโภค 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คระวิทยาการจัดการ 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าโทรศัพท์ 
จ านวน 12 เดือน 
  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

5,000.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 1,500.00 

รวม 335,220.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 230.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับ
การปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
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2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

คน 30.00 0.00 200.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับ
การปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ร้อยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

3. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับ
การนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คน 0.00 180.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการนิเทศฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้ารับ
การอบรมเตรียมความพร้อมก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ 

คน 180.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาภาคเรียนที่ 
2/2560,1/2561 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวัสดุฝึกส าหรับ
รายวิชาฝึกปฏิบัติ 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการมีวัสดุฝึกรายวิชาใช้
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 85.00 

6. จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 25.00 25.00 25.00 25.00 

7. ค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 20.00 30.00 20.00 30.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล     
รหัสโครงการ 6107000029 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวนั้น มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษามี
ทักษะความสามารถที่เชียวชาญทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติการ โดยมุ่งหวังว่าเมื่อนักศึกษา ส าเร็จ
การศึกษาไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ
ขององค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้นักศึกษาควรจะมีความรู้และมีทักษะที่ดีในด้านการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อเข้าสู่องค์กรวิชาชีพ ประกอบกับปัจจุบันการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นให้มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายและให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดให้มีการเรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวจึง
เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ทักษะในการประกอบวิชาชีพได้ด้วยตนเอง ในปัจจุบันสถาน
ประกอบการต่างๆ ที่ประกาศรับสมัครงานก็มักจะรับบุคคลที่มีประสบการณ์การท างานมาแล้วทั้งนั้น 

ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าท างานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านวิชาการและวุฒิ
ภาวะ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากท่ีสุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักท่ีส าคัญของ
สาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการท่องเที่ยวจึงได้จัดท าโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะส่งผลให้คุณภาพบัณฑิตของ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวสูงขึ้น 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาจากการฝึกปฏิบัติจริง 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4 จ านวน 40 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน การจัดอบรม บรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 39,525.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 40 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาส 1 ร้อยละ 66 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาส 2 ร้อยละ 14 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาส 3 ร้อยละ 20 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ (Selling Platform 
Connect) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 – 31 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รหัสผู้ใช้งาน
ส าหรับการเรียนการสอน 
โปรแกรมส ารองที่นั่ง Selling 
Platform Connect จ านวน 13 
User x 535 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6955 บาท 

6,955.00 6,955.00 0.00 0.00 0.00 

 2. พัฒนาบุคลิกภาพใน
อุตสาหกรรมบริการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 กรกฎาคม - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าบ ารุงรักษา
รถบัส จ านวน 2 คันx 1,500 
=3,000  
2. ค่าน้ ามัน 4,955 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7955 บาท 

7,955.00 0.00 0.00 0.00 7,955.00 

 3. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
มิถุนายน 2561 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าจ้างเหมา
รถตู้ จ านวน 6 คัน x 1800 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10800 บาท 

10,800.00 5,400.00 0.00 5,400.00 0.00 
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สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคเหนือ และภาคอีสาน
ใต้ 

 4. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าวัสดุ 
13,815 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13815 บาท 

13,815.00 13,815.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 39,525.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Selling 
Platform Connect) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการท่องเที่ยวที่เข้าร่วม
โครงการ 

คน 15.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. พัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการท่องเที่ยวที่เข้าร่วม
โครงการ 

คน 0.00 0.00 0.00 40.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

3. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการท่องเที่ยวที่เข้าร่วม
โครงการ 

คน 12.00 0.00 8.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว 

ร้อยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

4. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการท่องเที่ยว ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่
จัดซื้อวัสดุของสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ    รหัสโครงการ 6107000030 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ, (A3.3) ร้อยละของอาจารย์

และบุคลากรได้รับการพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี พันธกิจที่ส าคัญตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  คือท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในหน้าที่ที่รับผิดชอบและที่จะต้อง
สนับสนุนในหน้าที่ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้อย่างลุล่วงและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ อย่างเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ของแต่ละบุคคล  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.บุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ  ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  และ
ตามสายการปฏิบัติงาน   

2.บุคลากรสายวิชาการ  มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน เดินทางไปราชการเพ่ือฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 22,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนอาจารย์คณะวิทยาการจัดการที่ได้รับการพัฒนา คน 9 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์/วิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่างไตรมาส 1 ร้อยละ 22 
   2. ร้อยละการเบิกจ่างไตรมาส 2 ร้อยละ 11 
   3. ร้อยละการเบิกจ่างไตรมาส 3 ร้อยละ 56 
   4. ร้อยละการเบิกจ่างไตรมาส 4 ร้อยละ 11 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการในการเดินทางไป
ราชการฝึกอบรม/สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560-30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : บุคลากรจ านวน 
9x2500=22500 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22500 บาท 

22,500.00 5,000.00 2,500.00 12,500.00 2,500.00 

        
        

รวม 22,500.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการ
เดินทางไปราชการฝึกอบรม/สัมมนาตาม
ศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์
คณะวิทยาการจัดการได้รับการ
พัฒนา 

คน 2.00 1.00 5.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
 

136



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ    รหัสโครงการ 6107000032 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.29 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักในความส าคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร และเพ่ือให้บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรมในการปฏิบัติ งานที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะ ให็เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และด้วยเหตุที่คณะวิทยาการจัดการ ต้องปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด เพ่ื อบรรจุระดับความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการพิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ โดยการไปอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน
วิชาการ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์/หรือวิชาชีพตามสายการ
ปฏิบัติงาน 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 12 คน  
6. วิธีการด าเนินงาน อบรม สัมมนาตามศาสตร์ ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา คน 12 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์/วิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาส 1 ร้อยละ 25 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาส 2 ร้อยละ 17 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาส 3 ร้อยละ 50 
   4. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาส 4 ร้อยละ 8 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม/
สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ/
วิชาชีพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและ
สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ/
วิชาชีพ  
12 x 2,500 = 30,000  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 17,500.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00 

        
        

รวม 30,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
การเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม/สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาตามศาสตร์ 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาย
สนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนา
ตามศาสตร์ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและการสร้างทีมงาน    รหัสโครงการ 6107000033 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองคค์วามรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพ่ือเป็นการพัฒนา
ไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น ผลกระทบจากการเปิดอาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและ
แรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานท าในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์มีงานท า
ของแรงงานไทย เกิดปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเข้าแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถท างานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเป็นภาระงาน
หลักที่ส าคัญของสาขาวิชาการเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้าน
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วิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
เมื่อเวลาผ่านไปปัจ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งทางตรง
และทางอ้อมโดยผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

2. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

3. เพ่ือเตรียมนักศึกษาให้มีคุณสมบัติพร้อมส าหรับการเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4  จ านวน 70 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/07/2561  ถึง วันที่ 31/08/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 26,870.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 70 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการภาวะ
ผู้น าและการสร้างทีมงาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01 กรกฎาคม 2561 - 31 
สิงหาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   จังหวัดนครนายกหรือ
จังหวัดกาญจนบุรี 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยากร 3 คนๆละ 9 ชั่วโมงๆละ 
600 = 16,200 บาท 
2. ค่าจ้างเหมารถ  10,000 บาท 
3. ค่าวัสดุ  670 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,870 บาท 

26,870.00 0.00 0.00 0.00 26,870.00 

        
        

รวม 26,870.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและการ
สร้างทีมงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 70.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์     
รหัสโครงการ 6107000037 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพ่ือ
เป็นแรงกระตุ้น  ให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ. 2015 มีการชี้ถึง
ผลกระทบการเปิดเสรี   ตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษา
ต่อและหางานท าในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษา
ไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ      จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานท าของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของ
บัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุด            คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวก ในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ    มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 271 คน
   2. อาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 5 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 31/03/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 64,564.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คน 271 
   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ คน 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. วัสดุสนับสนุนด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 97 
   2. วัสดุคลินิกวิจัยสาขาวิชาด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 2 
   3. วัสดุสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์พบผู้ปกครอง ร้อยละ 2 

 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. วัสดุสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและบริหาร
จัดการสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560  ถึง วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน1 ครั้งๆละ 62,564 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,564 บาท 

62,564.00 62,564.00 0.00 0.00 0.00 

 2. วัสดุคลินิกวิจัยสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560  ถึง วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
1 ครั้ง 1,000  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท 

1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 3. วัสดุสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์พบ
ผู้ปกครอง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2560  ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 
1,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท 

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 

รวม 64,564.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. วัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

คน 271.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพร้อมของ
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. วัสดุคลินิกวิจัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

คน 5.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพร้อมของ
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. วัสดุสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์พบ
ผู้ปกครอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

คน 0.00 57.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพร้อมของ
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการ ศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ    รหัสโครงการ 6107000038 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 หลักประกันคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้สูงขึ้นเพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ผลกระทบจากการเปิดอาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานท าให้ประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์มีงานท าของแรงงานไทย เกิด
ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว 
ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    ท าให้ต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถ
ท างานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักท่ีส าคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วย
ให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการ ฉะนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่างๆ ในด้านผู้เรียน ผู้สอน สังคม สภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่างๆ  ย่อมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศจึงจัดท าโครงการให้มีกิจกรรม
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ต่างๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น กิจกรรมการอบรม 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสูงขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมโดยผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ  

2. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2  จ านวน 20 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2561  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 17,660.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 20 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย 

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. โครงการ ศึกษาดูงานด้าน
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01 เมษายน 2561 - 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   จังหวัดชลบุรีหรือจังหวัด
ใกล้เคียง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง  
6 คนๆละ 3 วันๆละ 240 = 
4,320 บาท 
2. ค่าบ ารุงรถ  1,500 บาท 
3. ค่าน้ ามัน  6,840 บาท 
4. ค่าที่พัก  5 คนๆละ 2 คืนๆละ 
500 = 5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,660 บาท 

17,660.00 0.00 0.00 17,660.00 0.00 

        
        

รวม 17,660.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. โครงการ ศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง    รหสัโครงการ 6107000039 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.4 โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผลผลิต/โครงการ  ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : (S1.3) จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/

พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสังคม 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษา     
ระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพ่ือท าหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุ ประสงค์          
และภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ค 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งความรู้ความสามารถทางวิชาการของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์       
คณะวิทยาการจัดการ โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการอบรม 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 จ านวนโรงเรียน 1 โรงเรียน 
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6. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561  ถึง วันที่ 31/03/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 12,700.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนโรงเรียน โรงเรียน 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งความรู้ความสามารถทางวิชาการของหลักสูตร ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดตาม
ไตรมาส 

ร้อยละ 100 

 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ 
สู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561  ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน = 
3600 
- ค่าตอบแทนวิทยากร = 3600 
1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 
ค่าใช้สอย = 6,600 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม = 
2,400 
40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30  
- ค่าอาหารกลางวัน = 2,800 
40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 70  
- ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการ
อบรม = 1,200 
1 ครั้งๆ ละ 40 เล่มๆ ละ 30 
- ค่าจัดท ารูปเล่มรายงานโครงการ 
= 200 
1 ครั้งๆ ละ 2 เล่มๆ ละ 100 
ค่าวัสดุ  
- ค่าวัสดุในการจัดอบรม = 2,500 
1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 2,500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,700 บาท 

12,700.00 0.00 12,700.00 0.00 0.00 

        
        

รวม 12,700.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนา
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ 

คน 0.00 5.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็งความรู้
ความสามารถทางวิชาการของ
หลักสูตร 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการ จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์    รหัส
โครงการ 6107000040 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพ่ือเป็นการพัฒนา
ไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น ผลกระทบจากการเปิดอาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและ
แรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานท าในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์มีงานท า
ของแรงงานไทย เกิดปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเข้าแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถท างานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ  
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ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่ส าคัญของสาขาวิชาการเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วย
ให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลา
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผ่านไปปัจ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา จ านวน 1 ครั้ง 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดซื้อวัสดุสาขาที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 31/12/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 15,420.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ซื้อวัสดุใช้งานตลอดปี คร้ัง 1 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 
15,420 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,420 บาท 

15,420.00 15,420.00 0.00 0.00 0.00 

        
        

รวม 15,420.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุ คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์    รหัสโครงการ 6107000041 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพ่ือ
เป็นแรงกระตุ้น  ให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ. 2015 มีการชี้ถึง
ผลกระทบการเปิดเสรี   ตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษา
ต่อและหางานท าในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษา
ไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานท าของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิต
ไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา          
และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งขึ้น 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 150 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561  ถึง วันที่ 31/03/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 26,230.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. กิจกรรมโลจิสติกส์สัมพันธ์  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คน 50 
   2. กิจกรรมสายสัมพันธ์โลจิสติกส์จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คน 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. กิจกรรมโลจิสติกส์สัมพันธ์  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 85 

   2. กิจกรรมสายสัมพันธ์โลจิสติกส์นักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 85 
   3. กิจกรรมสายสัมพันธ์โลจิสติกส์กิจกรรมสามารถสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมโลจิสติกส์สัมพันธ์  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดตามไตรมาส ร้อยละ 74 
   2. กิจกรรมสายสัมพันธ์โลจิสติกส์กิจกรรมด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดตามไตรมาส ร้อยละ 25 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมโลจิสติกส์สัมพันธ์  
สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561  ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย = 
18,430 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง = 1,200 
5 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท  
- ค่าทางด่วน = 380 
1 ครั้งๆ ละ 380 บาท 
- ค่าเช่ารถ = 15,650 
รถบัส 1ครั้งๆ ละ 1 วันๆ ละ
13,400 
รถตู้ 1ครั้งๆ ละ 1 วันๆ ละ 2,250 
- ค่าจ้างจัดท าเอกสาร = 1,000 
1 ครั้งๆ ละ 50 เล่มๆ ละ  
20 บาท 
- ค่าจ้างจัดท ารูปเล่มรายงาน
โครงการ = 200 
1 ครั้ง 2 เล่มๆละ 100 บาท 
ค่าวัสดุ = 1,000 
- ค่าวัสดุ 
1 ครั้ง 1,000 บาท 

19,430.00 0.00 19,430.00 0.00 0.00 
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,430 บาท 
 2. กิจกรรมสายสัมพันธ์โลจิ

สติกส์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561  ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย = 800 
- ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 
1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 800 บาท 
ค่าวัสดุ = 6,000 
-ค่าวัสดุในการจัดโครงการ  
1 ครั้ง 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,800 บาท 

6,800.00 0.00 6,800.00 0.00 0.00 

        
รวม 26,230.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมโลจิสติกส์สัมพันธ์  สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

คน 0.00 50.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสร้างโอกาส
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมสายสัมพันธ์โลจิสติกส์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

คน 0.00 100.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. นักศึกษามี
ความพึงพอใจในกิจกรรม และ2. 
กิจกรรมสามารถสานสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์    รหัสโครงการ 
6107000042 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก, (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับ

การพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกทั้งเพ่ือ
เป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015    มีการชี้ถึง
ผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อ
และหางานท าในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษา
ไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับจะเกิดปัญหาภาวะการมีงานท าของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิต
ไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้น
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การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  รวมถึงสามารถท างานได้
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าท างานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้ง
ทางด้านวิชาการและวุฒิภาวะเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด   การเรียนการสอนจึงเป็นภาระ
งานหลักท่ีส าคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้  และมีคุณภาพด้าน
วิชาการดังเป้าประสงค์  เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน  ผู้สอน  สังคม  สภาพแวดล้อม  เทคโนโลยี  
รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดท าโครงการโดยให้มีกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์  ให้กับนักศึกษาทั 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งความรู้ความสามารถทางวิชาการของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์       
คณะวิทยาการจัดการ โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการอบรม 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 5 คน 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 45,516.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คน 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งความรู้ความสามารถทางวิชาการของหลักสูตร ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดตามไตรมาสอบรมเกี่ยวกับโลจิสติกส์ไตรมาส 1 และดูงานด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 62 

   2. กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับโลจิสติกส์ไตรมาส 3 ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดตามไตรมาส ร้อยละ 38 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. อบรมเกี่ยวกับโลจิสติกส์
ไตรมาส 1 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560  ถึง วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย = 
17,183 
- ค่าพาหนะ = 1,000 
1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 1,000 
- ค่าบ ารุงรักษารถ (รถตู้) = 500 
1 คันๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 
- ค่าทางด่วน = 250 
1 คันๆละ 1 วันๆละ 250 บาท 
- ค่าลงทะเบียน = 14,713 
1 ครั้งๆละ 14,713 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง = 720 
3 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,183 บาท 
 

17,183.00 17,183.00 0.00 0.00 0.00 
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 2. ดูงานด้านการจัดการเรียน
การสอน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560  ถึง วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคตะวันตก 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : - ค่าเช่ารถ = 
4,500 
1 คันๆละ 2 วันๆละ 2,250 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง = 2,400 
5 คนๆละ 2 วันๆละ 2,400 บาท 
- ค่าที่พัก = 4,250 
5 คนๆละ 1 วันๆละ850 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,150 บาท 

11,150.00 11,150.00 0.00 0.00 0.00 

 3. อบรมเกี่ยวกับโลจิสติกส์
ไตรมาส 3 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561  ถึง วันที่ 
30 มินายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย = 
17,183 
- ค่าพาหนะ = 1,000 
1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 1,000 
- ค่าบ ารุงรักษารถ (รถตู้) = 500 
1 คันๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 
- ค่าทางด่วน = 250 
1 คันๆละ 1 วันๆละ 250 บาท 
- ค่าลงทะเบียน = 14,713 
1 ครั้งๆละ 14,713 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง = 720 
3 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,183 บาท 

17,183.00 0.00 0.00 17,183.00 0.00 

รวม 45,516.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   
 
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. อบรมเกี่ยวกับโลจิสติกส์ไตรมาส 1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์ประจ า

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ 

คน 5.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็งความรู้
ความสามารถทางวิชาการของ
หลักสูตร 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ 

คน 5.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็งความรู้
ความสามารถทางวิชาการของ
หลักสูตร 

ร้อยละ 5.00 0.00 0.00 0.00 

3. อบรมเกี่ยวกับโลจิสติกส์ไตรมาส 3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ 

คน 0.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็งความรู้
ความสามารถทางวิชาการของ
หลักสูตร 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการ จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ    รหัสโครงการ 
6107000043 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพ่ือเป็นการพัฒนา
ไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น ผลกระทบจากการเปิดอาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและ
แรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานท าในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์มีงานท า
ของแรงงานไทย เกิดปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้น
มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเข้าแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถท างานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
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ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักท่ีส าคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วย
ให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลา
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา จ านวน 1 ครั้ง 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 31/12/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 11,430.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ซื้อวัสดุใช้งานตลอดปี คร้ัง 1 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01 ตุลาคม 2560 - 31 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ  11,430 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,430 บาท 

11,430.00 11,430.00 0.00 0.00 0.00 

        
        

รวม 11,430.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   
 
 
 
 
 

163



13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุ

สาขาวิชา 
คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ซื้อวัสดุใช้งาน
ตลอดปี 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์    รหัสโครงการ 6107000044 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกทั้งเพ่ือ
เป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015    มีการชี้ถึง
ผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อ
และหางานท าในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึ กษา
ไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานท าของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิต
ไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้น
การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  รวมถึงสามารถท างานได้
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าท างานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้ง
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ทางด้านวิชาการและวุฒิภาวะเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด   การเรียนการสอนจึงเป็นภาระ
งานหลักท่ีส าคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้  และมีคุณภาพด้าน
วิชาการดังเป้าประสงค์  เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน  ผู้สอน  สังคม  สภาพแวดล้อม  เทคโนโลยี  
รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดท าโครงการโดยให้มีกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์  ให้กับนักศึกษาทั 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งความรู้ความสามารถทางวิชาการของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์       
คณะวิทยาการจัดการ โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการอบรม 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. จ านวนโรงเเรียน 4 โรงเรียน 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561  ถึง วันที่ 31/03/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 9,200.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนโรงเรียน โรงเรียน 4 
   2. จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม คน 20 
เชิงคุณภาพ    
   1. กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์การส่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งความรู้ความสามารถทางวิชาการของหลักสูตร 

ร้อยละ 85 

   2. กิจกรรมประกวดการพัฒนาโปรแกรม รับ-ฝากพัสดุการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งความรู้ความสามารถทาง
วิชาการของหลักสูตร 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ด าเนินการเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดตามไตรมาส 

ร้อยละ 29 

   2. ประกวดการพัฒนาโปรแกรม รับ-ฝากพัสดุ กิจกรรมด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดตามไตรมาส ร้อยละ 71 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับโลจิสติกส์และ
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561  ถึง วันที่ 
31 มนีาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ครั้งที่ 2 ไตรมาส 
2 2,700 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าบ ารุงรักษารถ (รถตู้) = 500 
1 คันๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รถตู้) = 800 
1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 800บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง = 1,200 
5 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 

2,700.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 
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   ภาคกลาง - ค่าจ้างจัดท ารูปเล่ม
เอกสารรายงานโครงการ = 200 
1 ครั้ง 2 เล่มๆละ 100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,700 บาท 

 2. กิจกรรมประกวดการ
พัฒนาโปรแกรม รับ-ฝาก
พัสดุ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561  ถึง วันที่ 
31 มีนาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย  
- เงินรางวัล = 5,200 
1 ครั้งๆ ละ 5,200 บาท 
- ค่าจ้างท าป้ายไวนิล = 800 
1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 800 บาท 
- ค่าวัสดุ = 500 
1 ครั้ง 500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท 

6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 

        
รวม 9,200.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิ
สติกส์และประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ 

คน 0.00 5.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็งความรู้
ความสามารถทางวิชาการของ
หลักสูตร 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมประกวดการพัฒนาโปรแกรม 
รับ-ฝากพัสดุ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทีมเข้าร่วมการ
ประกวดการพัฒนาโปรแกรม รับ-
ฝากพัสดุ 

คน 0.00 5.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็งความรู้
ความสามารถทางวิชาการของ
หลักสูตร 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการ พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์    รหัสโครงการ 6107000045 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก, (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับ

การพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มีหน้าที่ในการท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการ
แก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนในสาขาวิชา
จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สาขาวิชาสามารถ
ขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรใน
สาขาวิชา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของสาขาและวิชาชีพด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึง
ต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในสาขาให้ได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือน ามาบูรณาการและ
ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สุงสุด 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 บุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตาม
สายการปฏิบัติงาน 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2561  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 12,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คน 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกค่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ในการเดินทางไป
ราชการ ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01 เมษายน 2561 - 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการฝึกอบรม 
สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ  12,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท 

12,500.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 

        
        

รวม 12,500.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตาม
ศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์
ที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

คน 0.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการ พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ    รหัสโครงการ 6107000046 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ, (A3.3) ร้อยละของอาจารย์

และบุคลากรได้รับการพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มีหน้าที่ในการท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนในสาขาวิชาจะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สาขาวิชาสามารถ
ขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรใน
สาขาวิชา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของสาขาและวิชาชีพ ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จึงต้อง
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในสาขาให้ได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือน ามาบูรณาการและประยุกต์ใน
การจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สุงสุด 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 บุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสาย
การปฏิบัติงาน 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
 
6. วิธีการด าเนินงาน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 31/12/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 12,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คน 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกค่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ในการเดินทางไป
ราชการ ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01 เมษายน 2561 - 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการฝึกอบรม 
สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ  12,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500  บาท 

12,500.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 

        
        

รวม 12,500.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตาม
ศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์
ที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

คน 0.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

       

 

172



14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการคณะ    รหัสโครงการ 6107000048 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาการจัดการ มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ  และของมหาวิทยาลัย 
ปัจจุบันคณะยังขาดแคลนครุภัณฑ์ในการสนับสนุนปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ 

ดังนั้นเพ่ือให้คณะมีศักยภาพเพียงพอในการในการปฏิบัติงานต่างๆ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้บุคลากรและคณาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

2.เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
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6. วิธีการด าเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/12/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 61,590.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ส านักงาน ตัว 6 
   2. จัดซื้อชุดโซฟา ชุด 1 
   3. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพาทิชั่น ชุด 2 
   4. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะกลม ชุด 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 
12 

หลัก 
ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 
1 

(ต.ค.60-
ธ.ค.60) 

ไตรมาส
ท่ี 2 
(ม.ค.

61-มี.ค.
61) 

ไตรมาสท่ี 
3 

(เม.ย.61-
มิ.ย.61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-
ก.ย.61) 

 1. จัดซื้อครุภัณฑ์
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรในคณะ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 
30 ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาการ
จัดการ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ส านักงาน 6x2950=17,700 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโซฟา 1x12,890=12,890 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพาร์ทิชั่น 2x12,000=24,000 
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะกลม 1x7000 =7,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,590 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์เก้าอ้ีส านักงาน ราคา 2,950 จ านวน 6 ตัว รวมเป็นเงิน 
17,700.00 บาท 
2. ชุดครุภัณฑ์โซฟา ราคา 12,890 จ านวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 
12,890.00 บาท 
3. ครุภัณฑ์ชุดพาร์ทิชั่น ราคา 12000 จ านวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน 
24,000.00 บาท 
4. ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะกลมกระจก ราคา 7000 จ านวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 
7,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 61,590.00 บาท 

61,590.00 61,590.00 0.00 0.00 0.00 

        
        

รวม 61,590.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในคณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์
สนับสนุนการปกิบัติของบุคลากรใน
คณะ 

รายการ 4.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุส านักงานสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    รหัสโครงการ 6107000051 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย               
งานบริการวิชาการ  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการ
จัดการ  และของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันสาขาวิชา ยังขาดแคลนวัสดุในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

ดังนั้นเพ่ือให้สาขาวิชามีศักยภาพเพียงพอในการในการปฏิบัติงานต่างๆ จึงมีความจ าเป็นต้องจั ดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดหาวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
  อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
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6. วิธีการด าเนินงาน จัดซื้อวัสดุส านักงานใช้ในสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 11,775.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน คร้ัง 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. อาจารย์สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบมีวัสดุส านักงานใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คน 5 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของกิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 49 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของกิจกรรม  ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 51 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดซื้อวัสดุส านักงาน
สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560-30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ จ านวน 
2 ครั้ง เป็นเงิน 11,775 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11775 บาท 

11,775.00 5,800.00 0.00 5,975.00 0.00 

        
        

รวม 11,775.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดซื้อวัสดุส านักงานสาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดซื้อวัดสุส านักงาน 

คร้ัง 1.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการมี
วัสดุเพียงพอในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

คน 5.00 0.00 5.00 0.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    รหัสโครงการ 6107000052 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.24 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.4) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงาน                
ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ซึ่งนักศึกษาจะมีการเรียนในสถาบันการศึกษาและไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ที่ให้ความร่วมมือ ซึ่งจะท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพจากการ
ที่ได้มีโอกาส เข้าไปปฏิบัติงานจริง และท าให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ สามารถมองเห็น
แนวทาง ในการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ สหกิจศึกษายังเป็นรูปแบบการศึกษาที่ให้ประโยชน์ ส าหรับสถาน
ประกอบการ ที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติงานท าให้พนักงานประจ ามีเวลามากขึ้นที่จะสร้างสรรค์งานหรือปฏิบัติงานอ่ืนที่มี
ความส าคัญมากกว่า   และเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา 
และสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ นอกจากนี้
สถาบันการศึกษายังได้รับประโยชน์ กล่าวคือ การได้รับข้อมูลย้อนกลับซึ่งสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ   และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน 
สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นคุณค่าการจัด สหกิจศึกษา เพ่ือให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย 
และเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

2.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 
2.3 เพ่ือให้นักศึกษา สถานศึกษา และสถานประกอบการเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 203 คน 
 

6. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561  ถึง วันที่ 31/03/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 

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

เชิงปริมาณ   
   1. อบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในวิชาชีพ "Microsoft Excel" (ปี 3)จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษา คน 181 
   2. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาจ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษา คน 22 
เชิงคุณภาพ    
   1. อบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในวิชาชีพ "Microsoft Excel" (ปี 3)การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 85 

   2. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. อบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในวิชาชีพ "Microsoft Excel" (ปี 3)กิจกรรมด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด
ตามไตรมาส 

ร้อยละ 36 

   2. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษากิจกรรมด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดตามไตรมาส ร้อยละ 64 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. อบรมทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในวิชาชีพ 
"Microsoft Excel" (ปี 3) 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561  ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2561 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน  
ค่าวิทยากร =  7,200 
2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 

 2. กิจกรรมนิเทศนักศึกษา
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561  ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย = 
12,800 
ค่าเบี้ยเลี้ยง = 3,840 
8 คนๆ 2 ครั้งๆ ละ 240 บาท 
ค่าบ ารุงรถ = 5,000 
5 ครั้งๆ 2 คันๆ ละ 500 บาท 
ค่าน้ ามัน = 3,960 
5 ครั้ง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,800 บาท 

12,800.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 

        
รวม 20,000.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. อบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในวิชาชีพ 
"Microsoft Excel" (ปี 3) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สหกิจศึกษา 

คน 0.00 181.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสร้างโอกาส
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สหกิจศึกษา 

คน 0.00 22.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสร้างโอกาส
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
 
 

182



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ    รหัส
โครงการ 6107000053 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพ่ือ
เป็นแรงกระตุ้น  ให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ. 2015 มีการชี้ถึง
ผลกระทบการเปิดเสรี   ตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษา
ต่อและหางานท าในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษา
ไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับจะเกิดปัญหาภาวะการมีงานท าของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิต
ไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุดคณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวก ในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ    มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 29 คน 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 5 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 31/12/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 14,360.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คน 29 
   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ คน 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจกิจกรรมด าเนินการ
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดตามไตรมาส 

ร้อยละ 100 

 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560  ถึง วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
1 ครั้งๆละ 14,360 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,360  บาท 

14,360.00 14,360.00 0.00 0.00 0.00 

        
        

รวม 14,360.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนและบริหารจัดการสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิ และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ 

คน 34.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพร้อมของ
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก
หรือทรัพยากรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ    รหสัโครงการ 
6107000054 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก, (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับ

การพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 อาจารย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ซึ่งต้องมีการพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ
เหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้
อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ จึงต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว กิจกิจกรรมการ
ด าเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่ มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งความรู้ความสามารถทางวิชาการของหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการอบรม 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 จ านวนอาจารย์ที่คงอยู่ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จ านวน 7 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 21,680.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คน 7 
เชิงคุณภาพ    
   1. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งความรู้ความสามารถทางวิชาการของหลักสูตร ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. อบรมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ไตรมาส 1กิจกรรมด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดตามไตรมาส ร้อยละ 16 
   2. อบรมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ไตรมาส 3กิจกรรมด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดตามไตรมาส ร้อยละ 84 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนใน
การเดินทางไปราชการ 
ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 
อบรมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
ไตรมาส 1 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560  ถึง วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย = 
3,490 
- ค่าพาหนะ = 500 
1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 500 
- ค่าทางด่วน 250 
1 คันๆละ 1 วันๆละ 250 บาท 
- ค่าลงทะเบียน = 2,500 
1 ครั้งๆละ 2,500 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง = 240 
1 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,490 บาท 

3,490.00 3,490.00 0.00 0.00 0.00 

 2. พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนใน
การเดินทางไปราชการ 
ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 
อบรมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
ไตรมาส 3 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561  ถึง วันที่ 
30 มินายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย = 
18,190 
- ค่าพาหนะ = 1,000 
1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 1,000 
- ค่าบ ารุงรักษารถ (รถตู้) = 500 
1 คันๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 
- ค่าทางด่วน = 250 
1 คันๆละ 1 วันๆละ 250 บาท 
- ค่าลงทะเบียน = 15,000 
1 ครั้งๆละ 15,000 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง = 1,440 
6 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,190 บาท 

18,190.00 0.00 0.00 18,190.00 0.00 

        
รวม 21,680.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม 
สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อบรมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ไตร
มาส 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ 

คน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็งความรู้
ความสามารถทางวิชาการของ
หลักสูตร 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม 
สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อบรมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ไตร
มาส 3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ 

คน 0.00 0.00 6.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็งความรู้
ความสามารถทางวิชาการของ
หลักสูตร 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการ    รหสัโครงการ 6107000058 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ, (S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก, (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่ส าคัญตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  คือท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในหน้าที่ที่รับผิดชอบและที่จะต้อง
สนับสนุนในหน้าที่ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้อย่างลุล่วงและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สาขาวิชาการจัดการ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการขึ้นเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสาขาวิชาให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการจัดการ  และทักษะในวิชาชีพ โดยการส่งบุคคลากรในสาขา 
ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชา 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. บุคลากรสาขาวิชาการจัดการ  ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  และตามสายการ
ปฏิบัติงาน   

2. บุคลากรสาขาวิชาการจัดการ  มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรสาขาวิชาการจัดการ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน อบรม และศึกษาดูงานตามศาสตร์ / วิชาชีพ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2561  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 12,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนบุคลากที่เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ คน 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจบุคลากรเข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. พัฒนาบุคลากรสาขาวิชา
การจัดการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน - 30 มิถุนายน 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการพัฒนบุคลากร
สายวิชาการ ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม
ศาสตร์ 
 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท 

12,500.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 

        
        

รวม 12,500.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากที่

เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ 

คน 0.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากรเข้ารับการพัฒนา 
ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ 
และ/หรือ วิชาชีพ 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ    รหัสโครงการ 
6107000060 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 

             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 งานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น
งานสนับสนุนนโยบายที่มุ่งสู่การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรและระดับคณะ  ตามเกณฑ์ของ สกอ. สมศ.  และPMQA ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมในการด าเนินการที่สอดคล้องกับพันธกิจ และนโยบาย ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ ระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในด้านการให้การศึกษาหรือการสอน การวิจัย การให้บริการ
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนและผู้บริหาร สามารถ
จัดการเรียนการสอน และบริหารงานต่าง ๆ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอน 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตลอดจนตามค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะและจากรายงานผลการวิเคราะห์
จุดที่คณะควรพัฒนา ระบุประเด็นในเรื่องการก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อสม่ าเสมอ เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ คณะควรมีการเพ่ิมระบบการติดตามและก ากับติดตามให้มีการพัฒนาผลงานทาง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นตามที่ก าหนด เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานรวมทั้งการ
พัฒนาวารสารในระดับคณะให้มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าว สามารถด าเนินการได้ 
คณะวิทยาการจัดการ จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการศึกษาด้าน
การจัดการเรียนการสอนให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ตางตามศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF ครบรอบ 5 ปี จ านวน 1 หลักสูตร 
3. เพ่ือพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการ และพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เพ่ิมขึ้น 
4. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการเขียนและเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจในงานการจัดการประชุมวิชาการ 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 163,170.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อสนันสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 34 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 15 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 13 
   4. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 37 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. โครงการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการแก่คณาจารย์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01 ตุลาคม 2560 - 31 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยากร 3 ครั้งๆละ 2 คนๆละ 3 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท = 10,800 
2. ค่าจัดท าเอกสาร 11 คนๆละ 
20 เล่มๆละ 200 บาท = 44,000 
3. ค่าอาหารว่าง 14 คนๆละ 3 
มื้อๆละ 35 บาท = 1,470 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,270 บาท 

56,270.00 4,090.00 4,090.00 4,090.00 44,000.00 

 2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01 เมษายน 2561 - 30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยากร 10 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆ
ละ 600 = 18,000 
2. ค่าอาหารว่าง 100 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 35 = 3,500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,500 บาท 

21,500.00 0.00 0.00 21,500.00 0.00 

 3. พัฒนาวารสารวิทยาการ ตอบแทน,ใช้สอย 50,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 
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จัดการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01 มกราคม 2561 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

   รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 2 
ครั้งๆละ 10 เรื่องๆละ 1,000 = 
20,000 
2. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 2 
ครั้งๆละ 10 เรื่องๆละ 400 = 
8,000 
3. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณารูปแบบบทความ 2 
ครั้งๆละ 1 คนๆละ 1,000 = 
2,000 
4. ค่าจ้างตีพิมพ์เล่มวารสาร 2 
ครั้งๆละ 20 เล่มๆละ 200 = 
20,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

 4. การประกวดแผนธุรกิจ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01 กรกฎาคม 2561 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนๆละ 3 
ชั่วโมงๆละ 1,200 = 10,800 
2. ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 
1 มื้อๆละ 50 = 2,500 
3. ค่าอาหารว่าง 50 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 35 = 1,750 
4. เงินรางวัลการแข่งขันประกวด
แผนธุรกิจ 3 รางวัลๆละ 800 = 
2,400 
5. ค่าวัสดุ 1,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,450 บาท 

18,450.00 0.00 0.00 0.00 18,450.00 

 5. ตลาดนัดวิทยาการจัดการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01 กรกฎาคม 2561 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจ้างท าถ้วย
รางวัล 3 รางวัลๆละ 500 = 
1,500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท 

1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 

 6. การจัดประชุมทางวิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01 กรกฎคม 2561 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คนๆละ 3 
ชั่วโมงๆละ 1,200 = 3,600 
2. ค่าจ้างท าปกประกาศนียบัตร 
20 เล่มๆละ 250 = 5,000 
3. ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 
1 มื้อๆละ 50 = 2,500 
4. ค่าอาหารว่าง 50 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 35 = 1,750 
5. ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 1,000 
6. ค่าวัสดุ 1,600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,450 บาท 

15,450.00 0.00 0.00 0.00 15,450.00 

รวม 163,170.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่
คณาจารย์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 10.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์มี
ผลงานทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 5.00 0.00 0.00 0.00 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่
ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผล
ประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

3. พัฒนาวารสารวิทยาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 10.00 0.00 10.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์มี
ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการ
จัดการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 20.00 0.00 20.00 

4. การประกวดแผนธุรกิจ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่
ด าเนินการจัดประกวดแผนธุรกิจ 

คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

5. ตลาดนัดวิทยาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่จัด
ตลาดนัดวิทยาการจัดการ 

คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

6. การจัดประชุมทางวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 50.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้ธุรกิจ    รหัสโครงการ 6107000061 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.2 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริ 

ผลผลิต/โครงการ  ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 

              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0102, 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัดที่ : (S1.2) จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/

พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดที่มีความส าคัญมากส าหรับประเทศก าลังพัฒนา เพราะถ้าหากเศรษฐกิจชุมชนมี
ความมั่นคง แข็งแรง ก็จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของทั้งประเทศมีความมั่นคง แข็งแรง ตามไปด้วยประเทศ
ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชน อย่างเช่นอิตาลีที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจครอบครัว หรือเศรษฐกิจชุมชน และ
การประกอบการด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในครัวเรือนสามารถส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้ จาก
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ขยายตัวมาเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางในที่สุดและเป็นตัวอย่างที่ดีจนท าให้
ประเทศอิตาลีกลายมาเป็นต้นแบบหนึ่งของการพัฒนาประเทศที่อาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเม่ือพิจารณาถึงปัญหา ข้อจ ากัด และโอกาสในการพัฒนาแล้ว การพัฒนาที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ควรจะมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือให้เกิดผล ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ นั่นคือ จะต้องส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งจนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป (ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์ , 2556) 
การส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจชุมชนด้วยการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วม แนวคิดบูรณาการ
เชิงระบบที่ต้องขับเคลื่อนไปแบบองค์รวมร่วมกัน ด้วยความรู้ การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การปฏิบัติการ การติดตามและ
การประเมินผล โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็น
หน่วยงานในท้องถิ่นจะเป็นผู้น าการขับเคลื่อนแนวคิดนี้ร่วมไปกับธุรกิจชุมชนให้สามารถบรรลุผล จนสามารถด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างเขม้แข็งและยั่งยืน 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือสร้างผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนกลุ่มใหม่ 

2.เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดอย่างยั่งยืน 
3.เพ่ือพัฒนาการส่งเสริมการตลาดและสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายออนไลน์ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.กลุ่มชุมชน อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

2.กลุ่มชุมชน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดอบรมให้กลุ่มชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุะยา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. มีกลุ่มธุรกิจชุมชนเกิดใหม่ กลุ่ม 1 
   2. มีกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาด้านกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดและช่องทางออนไลน์ กลุ่ม 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. มีกลุ่มธุรกิจชุมชนเกิดข้ึนและสามารถผลิตสินค้าออกจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้และสมาชิกในกลุ่มมีความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึน 

กลุ่ม 1 

   2. กลุ่มธุรกิจชุมชนที่มีอยู่ได้รับการพัฒนาสร้างช่องทางออนไลน์ และมีกลุยุทธ์การส่งเสริมตลาดที่สามารถสร้าง
ความย่ังยื่น 

กลุ่ม 1 

เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 1 ร้อยละ 50 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3 ร้อยละ 50 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. การสร้างกลุ่มธุรกิจชุมชน
ใหม่ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม -30 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนx6ชม.x600 
=3,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง 20คนx35บาทx2
มื้อ=1,400 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 20คนx100
บาทx1มื้อ=2,000 บาท 
4.ค่าเช่ารถตู้ 1 คันx1 วันx 
2250=2250 
5.ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 750 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

 2. การพัฒนาการส่งเสริม
การตลาดและช่องทางการค้า
ออนไลน์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1เมษายน 2561 -  30 
มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนx3ชม.x600=1800 
2.ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนx3
ชม.x600=3600 
3.ค่าอาหารว่าง 20 คนx35 บาท
x2 มื้อ =1400 
4. ค่าอาหาร 20 คนx100 บาทx1 
มื้อ =2000 
5.ค่าวัสดุ 1200 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

        
รวม 20,000.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การสร้างกลุ่มธุรกิจชุมชนใหม่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกลุ่มธุรกิจเกิด

ใหม่ 
กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 1 

ร้อยละ 50.00 0.00 0.00 0.00 

2. การพัฒนาการส่งเสริมการตลาดและ
ช่องทางการค้าออนไลน์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาด้านกลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาดและช่องทาง
อ่อนไลน์ 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3 

ร้อยละ 0.00 0.00 50.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ จัดส่งบุคลากรไปอบรมภาษาต่างประเทศ    รหัสโครงการ 6107000062 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (A3.2) ร้อยละของบุคลากรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด*, (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาการจัดการ  ได้ด าเนินการโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยหรือองค์กรในต่างประเทศ  โดยได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เช่น สถาบันการศึกษาในเวียดนาม, อินเดีย, เกาหลีใต้ โดยมีกรอบ
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย์ การท าวิจัย 
และอ่ืน ๆซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้มีการด าเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวแล้วระดับหนึ่ง
รวมทั้งได้มีการลงนามเพ่ิมเติม มีวัตถุประสงค์จะขยายโครงการความร่วมมือ ไปยังประเทศอ่ืนๆต่อไปอีก ทั้งนี้เพ่ือพ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งบุคลากรไปอบรมภาษาต่างประเทศในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา 
 
 
 
 

199



5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลาการสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 2 ราย 
 
6. วิธีการด าเนินงาน ส่งบุคลากรไปอบรมภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2560  ถึง วันที่ 31/08/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 140,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ส่งอาจารยไ์ปอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศ คน 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรสายวิชาการมีทักษาะภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ส่งอาจารย์ไปอบรม
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   มกราคม-สิงหาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ต่างประเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการอบรม
ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 2 คนx70000=140000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140000 บาท 

140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 

        
        

รวม 140,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ส่งอาจารย์ไปอบรมภาษาอังกฤษใน
ต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรสาย
วิชาเดินทางไปอบรม
ภาษาต่างประเทศ 

คน 0.00 2.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 3. บุคลากร
มีทักษะภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ    รหัสโครงการ 6114000023 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.62โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0404, 4.4 พัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ : (A4.1) ร้อยละในการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการ
ก้าวแรกสู่อุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาต่างๆ ทั้งภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัด
อ่างทอง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี เกิดความสนใจต่อมหาวิทยาลัย ท าให้คณะวิทยาการ
จัดการเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างความน่าเชื่อถือต่อชุมชนและบุคคลทั่วไป เปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูล 
ซักถามคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการก้าวแรกสู่
อุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาต่างๆ ทั้งภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจั งหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี เกิดความสนใจต่อมหาวิทยาลัย ท าให้คณะวิทยาการจัดการเป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างความน่าเชื่อถือต่อชุมชนและบุคคลทั่วไป เปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูล ซักถามข้อสงสัย
ต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมการรับนักศึกษาใหม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
จึงเห็นสมควรให้มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในเชิงรุก ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะ
ท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายต่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา และอาจท าให้จ านวนนักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึนต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเปิดโอกาสในนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ทราบข้อมูล และซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการศึกษา
ต่อในคณะวิทยาการจัดการ 

2.  เพ่ือขยายขอบเขตในการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะวิทยาการจัดการ กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา 

3.  เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2561  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/07/2561  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 61,925.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
Open House 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 กรกฎาคม - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าจ้างตกแต่ง
สถานที่  จ านวน 1 ครั้ง ๆ ละ 
2300 บาท  
ค่ากรรมการตัดสิน จ านวน 3 
คนๆ ละ 1 ครั้ง  ๆ ละ 400 บาท 
รวม 1200 
ค่าถ้วยรางวัล จ านวน 3 ถ้วย ๆ 
ละ 400 บาท รวม 1200 
ค่าเครื่องเสียง จ านวน 1 ครั้ง ๆ 
ละ 4000 
ค่าเช่ารถ  จ านวน 5 คัน ๆ ละ 
2000 บาท รวม 10000 
ค่าเงินรางวัลในการประกวด 
จ านวน 1 ครั้ง  6000 บาท  
ค่าท าป้าย จ านวน  12  ป้าย ๆ 
ละ 2500  บาท รวม 30000 
ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 7225 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61925 บาท 

61,925.00 0.00 0.00 0.00 61,925.00 

        
        

รวม 61,925.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม 
คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์    รหัสโครงการ 6114000025 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 

             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือให้นักศึกษา
เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ การจัดบริการแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่
ด าเนินการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้
เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม
จริยธรรม จึงตระหนักในหน้าที่ที่จะส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมแก่นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สร้างจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ให้เห็นความส าคัญของตนเองและผู้อ่ืน มีความพร้อมที่จะเป็นผู้น าที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมมีส่วนช่วยเหลือสังคมในทางที่ถูกท่ีควรเป็นอย่าง
ดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมต่อไปนี้ เช่น 
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภาวะผู้น าและนันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมวิทยาการ
จัดการ อาสาพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมอบรมธรรมะ น าธรรมสู่น้อง กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ กิจกรรม
เตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วิทยาการจัดการ เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับการ
พัฒนาทางด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และน าไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา TQF 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม 

3. เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน 
4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าหลักธรรมมาปรับใช้ในการเรียนในมหาวิทยาลัย และการด าเนินชีวิตได้อย่าง

เหมาะสม 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมจิตอาสา จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 142,820.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม คร้ัง 3 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 5 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 35 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 43 
   4. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 17 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมวิทยาการจัดการ
อาสาพัฒนาท้องถ่ิน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม - 31 มีนาคม 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนทุรกันดารใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ  จ านวน 2 คัน ๆ ละ 
1 ครั้ง ๆ ละ 2000 บาท รวม 
4000 
ค่าจ้างท าป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย ๆ ละ 500 บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง  จ านวน 5 คน ๆ ละ 
1 วัน ๆ ละ 120 บาท รวม 600 
ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม จ านวน 
1 ครั้ง  6900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท 

12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 

 2. กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าจ้างท าป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ๆ ละ 
500 บาท  
ค่าอาหาร  จ านวน 300 คน ๆ ละ 

32,500.00 0.00 32,500.00 0.00 0.00 
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   1 มกราคม - 31 มีนาคม 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

1 มื้อ ๆละ 100 บาท รวม 30000 
ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม จ านวน 
1 ครั้้ง  2000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32500 บาท 

 3. กิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการภาวะผู้น าและ
นันทนาการสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน - 30 มิถุนายน  
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ภาคกลางหรือภาค
ตะวันออก 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร จ านวน 2 คน ๆ ละ 3 
ชม. ๆ ละ 600 บาท รวม 3600 
ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 10 คน ๆ ละ 
3 วัน ๆ ละ 240 บาท รวม 7200 
ค่าบ ารุงรักษารถ จ านวน 1 คัน ๆ 
ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1500  
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน 
ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 6000 บาท  
ค่าอาหาร จ านวน 20 คน ๆ ละ 6 
มื้อ ๆ ละ 50 บาท รวม 6000 
ค่าที่พัก จ านวน 30 คน ๆ ละ 2 
คืน ๆ ละ 350 บาท รวม 21000 
ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม จ านวน 
1 ครั้ง  4200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49500 บาท 

49,500.00 0.00 0.00 49,500.00 0.00 

 4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน - 30 มิถุนายน 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ  จ านวน 
1 ครั้ง ๆ ละ 2500  บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จ านวน  100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ 
ละ 20 บาท รวม 2000 
ค่าจ้างท าบายศรี จ านวน 1 ครั้ง 
ๆ ละ 5000 บาท 
ค่าท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 
จ านวน 10 อัน ๆ ละ 250 บาท 
รวม 2500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท 

12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 

 5. กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 กรกฎาคม - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ จ านวน  
1 ครั้ง  2000 บาท  
ค่าจ้างท าบายศรี  จ านวน 1 ครั้ง 
ๆ  5000 บาท  
ค่าท าป้ายชื่องาน จ านวน 1 ครั้ง 
ๆ ละ 500 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จ านวน  300 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ 
ละ 20 บาท รวม 6000 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13500 บาท 

13,500.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 

 6. กิจกรรมเติมรักให้น้อง 
"Season 14" 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 กรกฎาคม - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ  จ านวน  5 คัน ๆ 
ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 500 บาท รวม 
2500 
ค่าจ้างท าป้าย  จ านวน 3 ป้าย ๆ 
ละ 500 บาท รวม 1500 
ค่าเครื่องเสียง จ านวน 1 ครั้ง ๆ 
ละ 2500 บาท 
ค่าวัสดุ จ านวน 1 ครั้ง  4020 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10520 บาท 

10,520.00 0.00 0.00 0.00 10,520.00 

 7. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
วิทยาการจัดการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม  

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ้ จ านวน 
1 ครั้ง 2000 บาท 
ค่าจ้างท าถ้วยรางวัล จ านวน 1 
ครั้ง ๆ ละ 1500 บาท  

7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 
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2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  
จ านวน  5  คน ๆ ละ 2 วัน  ๆ 
ละ 400 บาท รวม 4000 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7500 บาท 

 8. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมสู่โลกอาชีพ (นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน - 30 มิถุนายน  
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร  จ านวน 1 คน ๆ ละ 3 
ชม. ๆละ 600 รวม 1800  
ค่าวัสดุ จ านวน 1 ครั้ง  1000 
บาท  
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
จ านวน  100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ 
ละ 25 บาท รวม  2500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5300 บาท 

5,300.00 0.00 0.00 5,300.00 0.00 

รวม 142,820.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น า
และนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

6. กิจกรรมเติมรักให้น้อง "Season 14" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

7. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วิทยาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้้งใน
การจัดกิจกรรม 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

8. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 4) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์    รหสัโครงการ 6108000012 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.47 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านวิทย์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกฝนและเพ่ิมทักษะในการใช้
เครื่องมือ จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และทันสมัย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเพ่ิมทักษะการเรียนรู้จากการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย 

2.เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3.เพ่ือให้มีเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิจัยเพิ่มขึ้น 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 800 คน 

2.อาจารย์และบุคลกรทางการศึกษา จ านวน 100 คน 

210



 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 144,572.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละของจ านวนรายการครุภัณฑ์ที่ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. การด าเนินงานแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ชุดล าโพงขยายเสียง
เคลื่อนที่  
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : -พร้อมด้วย
ไมโครโฟนไร้สาย VHF  -ดอก
ล าโพงขนาด 6 นิ้ว ก าลังขับ 
25W(rms) - บรรจุแบตเตอรี่อยู่
ภายใน สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ 
- ของต่อไมโครโฟน (Mic Input) 
2 ชุด ปรับระดับเสียงวอลุ่มไมค็ 
(Mic Vol) และเอคโค่ (Echo) - 
ช่องสัญญาณ USB/SD Card 
Input รองรับการเล่นไฟล์ MP3 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15408 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดล าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ 
ราคา 2568 จ านวน 6 ชุด รวม
เป็นเงิน 15,408.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
15,408.00 บาท 

15,408.00 15,408.00 0.00 0.00 0.00 

 2. เครื่องปรับอากาศแบบ
แขวนเพดาน ขนาด 25100 
บีทีย ู
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : -ขนาดไม่น้อย
กว่า 25100 บีทียู  - ประหยัดไฟ
เบอร์ 5 - มีแผ่นฟอกอากาศ 
ได้รับมาตรฐาน มอก.  - ชุด
ควบคุมแบบไร้สายดิจิตอล 
คอมเพรสเซอร์ใช้ระบบไฟ 220 
โวลต์  - ชุดข้อต่อเป็นแบบแฟร์
นัททั้งชุดคอนเดนซิ่งและแฟน
คอยล์  - ปรับความเร็วลม 3 
ระดับ มีระบบหน่วงเวลา  -ท่อ
ทองแดงชนิดหนา พร้อมราง
ครอบท่อพีวีซี  - ราคาพร้อม
ติดต้ัง และมีเบรกเกอร์ 14 ตัว/
ชุด  -รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี 
คอมฯ 5 ปี 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29746 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 

29,746.00 29,746.00 0.00 0.00 0.00 
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1. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน
เพดาน ขนาด 25100 บีทียู ราคา 
29746 จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 29,746.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
29,746.00 บาท 

 3. โปรเจคเตอร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : -ความสว่างไม่
น้อยกว่า 3600 ANSI Lumens - 
ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 
1024x768 (XGA)  -ค่า 
Contrast  2000:1  -Input 
Computer in (D-sub 15 pin), 
HDMI, USB, PC audio  -Lamp 
life (STD/ECO) (hr) / 
5000/6000/10000 hours - 
รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี, 
หลอดภาพ 6 เดือนหรือ 1000 
ชั่วโมง 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75328 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. โปรเจคเตอร์ ราคา 18832 
จ านวน 4 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
75,328.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
75,328.00 บาท 

75,328.00 75,328.00 0.00 0.00 0.00 

 4. โต๊ะพับเอนกประสงค์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : -ขนาด 
60x180x75 cm  -โต๊ะพับปิดผิว
ด้วยโฟเมก้าเกรด A  - ขอบโต๊ะ
ปิดผิวด้วย PVC กันกระแทก  -ขา
โต๊ะชุบอลูมิเนียม แข็งแรง  - มีปุ่ม
ปรับระดับสูง-ต่ า 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1990 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. โต๊ะพัยเอนกประสงค์ ราคา 
1990 จ านวน 1 ตัว รวมเป็นเงิน 
1,990.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
1,990.00 บาท 

1,990.00 1,990.00 0.00 0.00 0.00 

 5. ไมโครโฟนพร้อมล าโพง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ไมโครโฟนพร้อม
ล าโพง  3 ชุด ๆละ 1200 บาท 
คุณลักษณะ    
USB/TF media card rdader 
input, LED display , Master 
volume control , 4.4 Ah 
reshargeable li-ion battery , 
UX audio signal input , 
Portable handle, Input 
AC100-240V 50/60Hz 0.5A , 
Output DC9V., 
Size:200x127x310 mm. 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ไมโครโฟนพร้อมล าโพง ราคา 
1200 จ านวน 3 ชุด รวมเป็นเงิน 
3,600.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
3,600.00 บาท 
 
 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 
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 6. โต๊ะเอนกประสงค์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สาขาวิชาสาธาารณสุข
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : โต๊ะ
เอนกประสงค์  หน้าโต๊ะปิดทับ
ด้วยโฟเมก้าสีขาว ขนาด 
60x150x75 ซม.  จ านวน 2 ตัวๆ
ละ 1500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. โต๊ะหน้าขาว ราคา 1500 
จ านวน 2 ตัว รวมเป็นเงิน 
3,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
3,000.00 บาท 

3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 

 7. ตู้เก็บเอกสาร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ตู้เก็บเอกสาร  
ไม้ปาติเกิล ขนาด 800x400x810 
มม. จ านวน 3 ตู้ๆละ 3500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10500 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ตู้เก็บเอกสาร ราคา 3500 
จ านวน 3 ตู้ รวมเป็นเงิน 
10,500.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
10,500.00 บาท 

10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 

 8. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ 1 เครื่อง ๆละ 5000 บาท 
คุณสมบัติ 
ปริ้นเตอร์ Laser/All in one , 
Print speed black 
(A4,normal) : up to 18 ppm, 
Copy speed up to 18 cpm , 
Scannable Maximum size 
216x297mm. , Memmory 
Standard 128MB., Hi-speed 
USB 2.0 port., Processor 
speed 600MHz. 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ราคา 
5000 จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 5,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
5,000.00 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 144,572.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ชุดล าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ ค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ชุด 6.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน 
ขนาด 25100 บีทียู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. โปรเจคเตอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

เคร่ือง 4.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

4. โต๊ะพับเอนกประสงค์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ตัว 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

5. ไมโครโฟนพร้อมล าโพง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ชุด 3.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

6. โต๊ะเอนกประสงค์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ตัว 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

7. ตู้เก็บเอกสาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ตัว 3.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

8. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล    รหัสโครงการ 6108000013 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.65 โครงการแสวงหาความร่วมมือและบูรณาการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอก 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ :  
กลยุทธ์ที่  : 0405, 4.5 สร้างเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่ : (A4.2) จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหนน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น
สถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท า
การวิจัยเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  โดยให้ความส าคัญและค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและความเป็น
เลิศทางวิขาการ ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม รวมทั้งการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จากเหตุผลดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเห็นความส าคัญของการจัด
การศึกษาสู่ความเป็นสากล โดยมีแนวคิดและทิศทางด้านวิเทศสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกับต่างประเทศ เพ่ือ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และติดต่อแสวงหาความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพ่ือผลิตบัณฑิต 
แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ เผยแพร่ และท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มคุณวุฒิโดยการ
ลาศึกษา ประชุมศึกษาดูงาน เสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในสาขา 
การฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและโลกทัศน์ โครงการบริหารจัดการด้านวิเทศสัมพันธ์เพ่ือรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยในประชาคม ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาการสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือเพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน 
3. เพ่ือสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ 
4. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
6. วิธีการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 60,469.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม
สนับสนุนและแสวงหาการ
สร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ต่างประเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : -ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางต่างประเทศ ค่าต๋ัว
เครื่องบิน  ค่าเดินทาง และค่าที่
พัก 60469 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60469 บาท 

60,469.00 0.00 0.00 0.00 60,469.00 

        
        

รวม 60,469.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนและ
แสวงหาการสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ และเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริม 
สนับสนุนและแสวงหาการสร้างความ
ร่วมมือกับต่างประเทศและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 

คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในระดับมาก 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ จัดท าวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสโครงการ 6108000014 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.23 โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0403, 4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 หนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่การสนับสนุนส่งเสริมการท าวิจัยของคณาจารย์และการ
ประยุกต์ใช้งานวิจัยในการเรียนการสอนนับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการด าเนินงานวิจัย ซึ่ งในโครงการจัดท า
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกระบวนการหนึ่งที่ท าให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากระบวนการวิจัย
หรือความคิดสร้างสรรค์มาจัดรวบรวมในรูปแบบรูปเล่มรายงานสรุปการด าเนินโครงการวิจัยต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยการส่งเสริมสนับสนุนและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัย แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังพบปัญหาในเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
และบทความวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ ดังนั้นคณะฯ ได้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาโครงการจัดท าวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้ได้รับมาตรฐานระดับชาติ (Thai citation index) เพ่ือให้คณาจารย์ที่ท างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้มีแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการมากขึ้น ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือจัดท าวารสารส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ TCI 

2.เพ่ือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 1. จัดท าวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 24,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดท าต้นฉบับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับต่อปี 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. จ านวนบทความวิจัยและวิชาการตามมาตรฐานที่ก าหนด ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดท าวารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   มกราคม 2561-กันยายน
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 20 
เรื่องๆ ละ 2 คนๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 24000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24000 บาท 

24,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 

        
        

รวม 24,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดท าวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดท าต้นฉบับ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คร้ัง 0.00 1.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวน
บทความวิจัยและวิชาการตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 80.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสโครงการ 6108000015 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.51 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านวิทย์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้าน
ประสบการณ์ท างาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับการพัฒนาจะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะน าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ กลับมาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบุคลากร 
การเปิดโลกทัศน์ด้วยการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนจึงเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านการบริหาร
จัดการของคณะฯ ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับสถาบันต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน รวมไปถึงการน าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุตื
และพัฒนาการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจของมหาวิทยาลัย  
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือศึกษาดูงานทางด้านการบริหารจัดการส านักงานคณบดี ภาควิชา สาขาวิชา 
3. เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากร สามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 1.ศึกษาดูงานโครงการ/หน่วยงานตามพระราชด าริ 2.กิจกรรมการอบรมให้ความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 3.ไปราชการ อบรม สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 241,680.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 20 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ไปราชการส าหรับ
ผู้บริหารและบุคลากร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม 2560-กันยายน 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   องค์กรภาครัฐและเอกชล 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง/
ค่าที่พัก/ค่าพาหนะา/ค่าเหมารถ/
ค่าเดินทาง/ค่าทางด่วน/ค่าน้ ามัน
รถ  เป็นเงิน 40000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40000 บาท 

40,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

 2. ศึกษาดูงานตามแนว
พระราชด าริของบุคลากร
สายสนับสนุน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   เมษายน 2561-มิถุนายน 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   หน่วยงานตามแนว
พระราชด าริ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 
คนๆละ3วันๆละ240บาท เป็นเงิน 
14400 บาท 
ค่าที่พัก 20 คนๆละ2คืนๆละ900
บาท เป็นเงิน 36000 บาท 
ค่าเดินทาง 52700 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103100 บาท 

103,100.00 0.00 0.00 103,100.00 0.00 

 3. อบรมพัฒนาสมรรถนะ
สายสนับสนุนวิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   มกราคม 2561-มีนาคา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ12 ชั่วโมงๆละ
600 บาท เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 20

98,580.00 0.00 98,580.00 0.00 0.00 
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2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   องค์กรภาครัฐและเอกชน 

คนๆละ4มื้อๆละ50บาท เป็นเงิน 
4000 บาท 
ค่าอาหาร เป็นเงิน26000 บาท 
ค่าที่พัก 20 คนๆละ 1 คืนๆละ 
900 บาท เป็นเงิน 18000 บาท 
ค่าเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ 
เป็นเงิน 5000 บาท 
ค่าเดินทาง 38380 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98580 บาท 

รวม 241,680.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ไปราชการส าหรับผู้บริหารและบุคลากร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่ไป

ราชการ 
คร้ัง 5.00 5.00 5.00 5.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

2. ศึกษาดูงานตามแนวพระราชด าริของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรได้รับ
ความรู้จากาารศึกษาดูงานเพิ่ม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

3. อบรมพัฒนาสมรรถนะสายสนับสนุน
วิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรคณะ
วิทยาศาสร์และเทคโนโลย ี

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรสาย
สนับสนุนมีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสโครงการ 6108000016 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.51 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านวิทย์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, (S4.3) ระดับผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนนั้น จะต้องมีหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เพ่ืออ านวยความสะดวก และสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุน
ให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินการไปได้ด้วยดี 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรสายวิชาการ  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
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6. วิธีการด าเนินงาน จัดซื้อวัสดุ และช าระค่าธรรมเนียมจัดประชุม 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 237,095.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนครั้งที่ซื้อวัสดุ คร้ัง 3 
   2. จ านวนครั้งที่ซ่อมแซมและจ้างเหมาบริการ คร้ัง 4 
   3. จ านวนครั้งที่ด าเนินการจัดประชุม คร้ัง 6 
   4. จ านวนครั้งที่ช าระค่าสาธารณูปโภค คร้ัง 12 
   5. จ านวนครั้งที่ช าระค่าธรรมเนียม คร้ัง 1 
   6. จ านวนครั้งที่ข าระค่าธรรมเนียม คร้ัง 1 
   7. จ านวนครั้งที่จ่ายเงินสนับสนุนการด าเนินงานฯ คร้ัง 1 
   8. จ านวนครั้งที่ด าเนินการสอบเทียบเครื่องมือ คร้ัง 2 
   9. จ านวนครั้งที่จัดประชุม คร้ัง 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 80 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดซื้อวัสดุส าหรับการ
บริหารจัดการคณะ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560-30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุส านักงาน  
8000 บาท วัสดุคอมพิวเตอร์ 
8000 บาท วัสดุอื่น 8000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24000 บาท 

24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 

 2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้าง
เหมาบริการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 1 ครั้ง เป็นเงิน  785 
บาท  ค่าจ้างเหมาบริการ 4 ครั้ง  
เป็นเงิน 36,980 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37765 บาท 

37,765.00 9,255.00 10,000.00 9,255.00 9,255.00 

 3. จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยประชุม 6 
ครั้ง เป็นเงิน 56400 บาท  ค่า
พาหนะเหมาจ่าย  18000 บาท  
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
2730 บาท  ค่าถ่ายเอกสารการ
ประชุม 7200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84330 บาท 

84,330.00 14,055.00 28,110.00 14,055.00 28,110.00 
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เทคโนโลย ี
 4. ช าระค่าสาธารณูปโภค 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าโทรศัพท์ 12 
ครั้ง เป็นเงิน 7200 บาท  ค่า
ไปรษณีย์ 4 ครั้ง เป็นเงิน 8800 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16000 บาท 

16,000.00 3,600.00 3,600.00 4,300.00 4,500.00 

 5. ช าระค่าสมาชิกสภาการ
สาธารณสุขศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม - 31 มีนาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สาขาสาธารณสุขชุมชน 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าสมาชิกสภา
การสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน  
5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

 6. ช าระเงินค่าธรรมเนียมขอ
ใบรับรองปริญญาในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม - 31 มีนาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมขอใบรับรอง
ปริญญาในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม จ านวน 10000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

 7. เงินสนับสนุนการ
ด าเนินงาน "โครงการประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
" (AUCC) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม - 31 มีนาคม 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : เงินสนับสนุน
การด าเนินงาน "โครงการประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน " 
(AUCC)  เป็นเงิน 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 

6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 

 8. ค่าบ ารุงรักษาและสอบ
เทียบเครื่องมือทางอาชีวอนา
มัย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560-30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าบ ารุงรักษา
และสอบเทียบเครื่องมือทางอาชี
วอนามัย จ านวน  40000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40000 บาท 

40,000.00 10,000.00 30,000.00 0.00 0.00 

 9. จัดประชุมบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 4 ครั้ง ๆ ละ 100 
คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 14000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14000 บาท 

14,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 

รวม 237,095.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดซื้อวัสดุส าหรับการบริหารจัดการคณะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 
คร้ัง 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความส าเร็จของการจัดซื้อวัสดุ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่
ด าเนินการซ่อมแซมและจ้างเหมา
บริการ 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความส าเร็จของการด าเนินการ
ซ่อมแซมและจ้างเหมาบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

3. จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่
ด าเนินการจัดประชุม 

คร้ัง 1.00 2.00 1.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความส าเร็จของการจัดประชุม 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

4. ช าระค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่
ช าระค่าสาธารณูปโภค 

คร้ัง 4.00 4.00 4.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความส าเร็จของการช าระค่า
สาธารณูปโภค 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

5. ช าระค่าสมาชิกสภาการสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่
ด าเนินการช าระค่าสมาชิกฯ 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความส าเร็จของการข าระค่าสมาชิกฯ 

ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

6. ช าระเงินค่าธรรมเนียมขอใบรับรอง
ปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่
ช าระค่าธรรมเนียมฯ 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ความส าเร็จในการช าระ
ค่าธรรมเนียมฯ 

ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

7. เงินสนับสนุนการด าเนินงาน "โครงการ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน " (AUCC) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที
ด าเนินการช าระเงินสนับสนุนฯ 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ความส าเร็จในการช าระเงินสนับสนุน
ฯ 

ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

8. ค่าบ ารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือทาง
อาชีวอนามัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่
ด าเนินการสอบเทียบเครื่องมือทางอา
ชีวอนามัย 

คร้ัง 1.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความส าเร็จของการด าเนินการสอบ
เทียบเครื่องมือ 

ร้อยละ 80.00 80.00 0.00 0.00 

9. จัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่
ด าเนินการจัดประชุมฯ 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความส าเร็จของการจัดประชุม 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์    รหัสโครงการ 6108000024 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.34 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.3) จ านวนหลกัสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน, (S3.4) ผลประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งยัง
เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ ช่วยลดแรงกระทบด้านลบจากปัจจัยเสี่ ยงทั้งหลาย และช่วย
เพ่ิมความสามารถในการสร้างความส าเร็จจากโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามา ดังนั้น เจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จึงมุ่งให้มีการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูแบบใหม่ บนฐานความรู้
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญส าหรับการพัฒนา
ประเทศในการปรับเปลี่ยนการผลิตจาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานทีมีผลิตภาพต่ า ไปสู่การใช้ความรู้
และความช านาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพร้อมทางด้ สนบุคลากร 
เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการ ซึ่งนอกจากจะเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้หลักสูตรแล้วยังสามารถให้บริการทาง
วิชาการแกบุคลากรภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ดังนั้น สาขาจุลชีววิทยาจึงมี่แนวคิดที่จะจัดให้มีกิจกรรมเปิดบ้าน
วิทย์ขึ้น เพื่อเผยแพร่ขีดความสามารถของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือประชาสัมพันธ์ระบบจัดการศึกษา ผลงาน และบริการทางวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.เพ่ือจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิทย์ส าหรับเผยแพร่ขีความสามารถและสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3.เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและอัจฉรัยภาพทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษา 
4.เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการเปิดโอกาสได้ใช้ความรู้จาก

การศึกษาในการบริการแก่สังคม 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรภายนอก/เยวชนระดับมัธยมศึกษา 
 
6. วิธีการด าเนินงาน ค่าเดินผู้เข้าร่วมโครงการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2561  ถึง วันที่ 31/03/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. มีบุคลากรภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 400 คน มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่
ในเกณฑ์ดี 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ    
   1. มีบุคลากรภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 400 คน มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่
ในเกณฑ์ดี 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. โครงการเปิดบ้าน
วิทยาศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าพาหนะ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

        
        

รวม 50,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีบุคลากร

ภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน
วิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 400 คน มี
ความพึงพอใจใกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีบุคลากร
ภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน
วิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 400 คน มี
ความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์
ดี 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    รหัสโครงการ 6108000027 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.34 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.8) ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง, (S3.10) ร้อย

ละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในปลายปี พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นการร่วมมือตกลงเพ่ือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ ประชาคมการเมืองความ
มั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่เน้นเรื่องการร่วมแบ่งปัน
ทรัพยากรทางการศึกษา  การพัฒนาการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกันการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาร่วมกันของสถาบันการศึกษาในภูมิภาค และการรับรองระบบเทียบ
หน่วยกิตระหว่างประชาคมอาเซียนด้วยกัน และน าไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 
ประเทศไทยจึงมีควา 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะทางปัญญา คิดวิเคราะห์ของนักศึกษา 
ตามแบบในศตวรรษที่ 21 

2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการเรียนรู้ ทั้งทางวิชาการและทางอาชีพ ตามแบบในศตวรรษที่ 21 
3.เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านทักษะและศักยภาพของนักศึกษาเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ ตามแบบในศตวรรษที่ 21 
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4.เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษส าหรับการท างานจริงของนักศึกษาเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ ตาม
แบบในศตวรรษท่ี 21 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรม โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 398,691.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. อบรมภาษาอังกฤเบื้องต้น 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทค
โนดลยี 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ10 ชมๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 6000 บาท 
ค่าจ้างท าเล่ม 15 เล่มๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 1500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7500 บาท 

7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 

 2. อบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การเรียนรู้ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 
400 บาท เป็นเงิน 4800 บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร 499 บาท เป็นเงิน 
499 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5299 บาท 

5,299.00 0.00 0.00 5,299.00 0.00 

 3. ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาด้านวิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 
คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท เป็น
เงิน 480 บาท 
ค่าใช้สอยวัสดุ 3120 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

 4. เปิดโลกอาชีวอนามัย สาน
สายใย ใส่ใจวัฒนธรรม 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 1 
คนๆละ 3 ชมๆละ 600 บาท 

4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1800 บาท 
ค่าใช้สอย(อาหารว่าง) 100 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 2500 
บาท 
ค่าใช้สอย(วัสดุ) 1 ครั้งๆละ 500 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4800 บาท 

 5. อาชีวอนามัยส่งเสริม
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 
คนๆละ 1 วันๆละ 120 บาท เป็น
เงิน 600 บาท 
ค่าบ ารุงรถบัส 1 คันๆละ 1 วันๆ
ละ 1500 บาท เป็นเงิน 1500 
บาท 
ค่าน้ ามัน 1 คันๆละ 1 วันๆละ 
2000 บาท เป็นเงิน 2000 บาท 
ค่าเอกสาร 200 บาท เป็นเงิน 
200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4300 บาท 

4,300.00 4,300.00 0.00 0.00 0.00 

 6. ฝึกปฏิบัติการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : เบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ
ละ 2 วันๆละ 240 บาท เป้นเงิน 
2400 บาท 
ค่าที่พักหญิง 2 ห้องๆละ 1 คืนๆ
ละ 1800 บาท เป็นเงิน 3600 
บาท 
ค่าที่พักชาย 1 ห้องๆละ 1 คืนๆ
ละ 1450 บาท เป็นเงิน 1450 
บาท 
ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 1 คันๆ
ละ 2 วันๆละ 14300 บาท เป็น
เงิน 28600 บาท 
ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม 1 
ครั้งๆละ 400 บาท เป็นเงิน 400 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36450 บาท 

36,450.00 0.00 36,450.00 0.00 0.00 

 7. เตรียมความพร้อมเพื่อ
วิชาชีพ จป. 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 
600 บาท เป้นเงิน 3600 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 50 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็น
เงิน 2500 บาท 
ค่าวัสดุประกอบโครงการ 1 ครั้งๆ
ละ 1000 บาท  เป็นเงิน 1000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7100 บาท 

7,100.00 0.00 0.00 7,100.00 0.00 

 8. การจัดนิทรรศการด้าน
ความปลอดภัยในงานสัปดาห์
ความปลอดภัยแห่งชาติ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   นอกสถานศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : เบี้ยเลี้ยงอาจารย์
คนขับรถ 6 คนๆละ 0.5 วันๆละ 
120 บาท 720 บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์คนขับรถ 6 
คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 
4320 บาท 
ค่ารถตู้ออก 1 คันๆละ 3 วันๆละ 
1000 บาท 3000 บาท 
ค่ารถบัสออก 1 คันๆละ 1 วันๆ
ละ 1500 บาท 1500 บาท 
ค่าทางด่วนรถตู้ 3 วันๆละ 2 
รอบๆละ 60 บาท 360 บาท 
ค่าทางด่วนรถบัส 1 วันๆละ 2 
รอบๆล 100 บาท 200 บาท 
ค่าน้ ามันรถตู้ 1 คันๆละ 3 วันๆ
ละ 800 บาท 2400 บาท 
ค่าน้ ามันรถบัส 1 คันๆละ 1 วันๆ
ละ 3000 บาท 3000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
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ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม 4500 
บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

 9. อบรมเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษาเพื่อเข้าสู่
การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ห้องปฏิบัติการ อาคาร 42 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 
คนๆละ 30 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
18000 บาท 
ค่าอาหารว่าง 30 คนๆละ 10 
มื้อๆละ 15 บาท 4500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22500 บาท 

22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 

 10. การจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างานของ
นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถานประกอบการ/
นักศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 12 ชมๆละ 
400 บาท 4800 บาท 
ค่าอาหารว่าง 16 คนๆละ 4 มื้อๆ
ละ 15 บาท 960 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5760 บาท 

5,760.00 0.00 5,760.00 0.00 0.00 

 11. ส่งเสริมนักศึกษา เพื่อ
การแข่งขันทางวิชาการ/
น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   หน่วยงานที่จัดการแข่งขัน
วันนักประดิษฐ์แห่งชาติหรือ
การแข่งขันอื่นๆ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 
คนๆละ 3 วันๆละ 240 บาท 
3600 บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 
คนๆละ 3 วันๆละ 240 บาท 720 
บาท 
ค่าออกรถบัส 1 คันๆละ 3 วันๆ
ละ 1000 บาท 3000 บาท 
ค่าน้ ามัน 1 คัน 3 วัน 1000 บาท 
3000 บาท 
ค่าวัสดุที่ใช้ในการแข่งขัน 1 
รายการ 4680 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15000 บาท 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

 12. อบรมเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษาเพื่อเข้าสู่
การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม "หลักช่างเขียน
แบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์" 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 30 ชมๆละ 
600 บาท 18000 บาท 
ค่าอาหารว่าง 30 คนๆละ 10 
มื้อๆละ 25 บาท 7500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 5 
มื้อๆละ 50 บาท 7500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33000 บาท 

33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 

 13. การจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างานของ
นักศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(WIL) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถานประกอบการหรือ
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 
คนๆละ 12 ชมๆละ 600 บาท 
7200 บาท 
ค่าอาหารว่าง 21 คนๆละ 4 มื้อๆ
ละ 25 บาท 2100 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 21 คนๆละ 2 
มื้อๆละ 50 บาท 2100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15000 บาท 

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 
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 14. ส่งเสริมนักศึกษาเพื่อ
แข่งขัน/น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   หน่วยงานที่จัดการแข่งขัน 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง
อาจารย์ 5 คนๆละ 3 วันๆละ 
240 บาท 3600 บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 
คนๆละ 3 วันๆละ 240 บาท 720 
บาท 
ค่าออกรถบัส 1 คันๆละ 1 ครั้งๆ
ละ 1000 บาท 1000 บาท 
ค่าน้ ามัน 1 คันๆละ 5 วันๆละ 
800 บาท 2400 บาท 
ค่าวัสดุ 1 รายการ 2280 บาท 
2280 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

 15. พัฒนานักศึกษาสาขาค
หกรรมสาสตร์ด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 
คนๆละ 14 ชมๆละ 600 บาท 
8400 บาท 
ค่าอาหารว่าง 30 คนๆละ 4 มื้อๆ
ละ 35 บาท 4200 บาท 
เอกสารประกอบอบรม 30 ชุดๆ
ละ 100 บาท 3000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15600 บาท 

15,600.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 

 16. ปรับความรู้พื้นฐาน
ทางด้านคหกรรมศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 7 ชมๆละ 
600 บาท 4200 บาท 
ค่าอาหารว่าง 40 คน 40 มื้อๆละ 
35 บาท 2000 บาท 
ค่าเอกสารประกอบการ 40 ชุดๆ
ละ 40 ชุดๆละ 100 บาท 4000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10200 บาท 

10,200.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 

 17. อบรมศักยภาพด้านการ
วิจัยคหกรรมศาสตร์ของ
นักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 1 
คนๆละ 7 ชมๆละ 600 บาท 
4200 บาท 
ค่าอาหารว่าง 30 คนๆละ 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท 2100 บาท 
ค่าเอกสาร 30 ชุดๆละ 100 บาท 
3000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9300 บาท 

9,300.00 0.00 9,300.00 0.00 0.00 

 18. โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพนักศึกษาเทคโนโลยี
การผลิตพืช START UP 
PART 2 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 6 ชมๆละ600 
บาท 3600 บาท 
ค่าวัสดุ (พันธุ์พืชและสมุนไพร) 
4500 บาท 
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 5551 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13651 บาท 

13,651.00 13,651.00 0.00 0.00 0.00 

 19. ศึกษาดูงานของนักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1-3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   หน่วยงานภาครับและ
เอกชน 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่า
เดินทาง/ค่าที่พัก เป็นเงิน 
157395 บาท 
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 2236 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159631 บาท 

159,631.00 58,041.00 51,897.00 49,693.00 0.00 

รวม 398,691.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. อบรมภาษาอังกฤเบื้องต้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้า

ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับ
ความรู้ทางวิชาการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้า
ร่วมดครงการ 15 คน 

คน 0.00 0.00 15.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมดครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

3. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับ
ความรู้ทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

4. เปิดโลกอาชีวอนามัย สานสายใย ใส่ใจ
วัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกาอาชีวอ
นามัย ภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 95 คน 

คน 95.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

5. อาชีวอนามัยส่งเสริมความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาและ
อาจารย์ เข้าร่วม 25 คน 

คน 25.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

6. ฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกาา 
อาจารย์ เข้าร่วม 53 คน 

คน 0.00 53.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

7. เตรียมความพร้อมเพื่อวิชาชีพ จป. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา 
อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม 46 คน 

คน 0.00 0.00 46.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้จากการอบรม 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

8. การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยใน
งานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา และ
อาจารยื เข้าร่วมกิจกรรม 62 คน 

คน 0.00 0.00 0.00 62.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจ ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

9. อบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อ
เข้าสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมมี
ระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

10. การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างานของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้า
อบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
ด าเนินการอบรมเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

11. ส่งเสริมนักศึกษา เพื่อการแข่งขันทาง
วิชาการ/น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในการประดิษฐ์
ตามโจทย์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
ด าเนินการอบรมตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

12. อบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อ
เข้าสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม "หลักช่าง
เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐาน ร้อยละ 40 

ร้อยละ 40.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึงพอใจระดับมาก-มาก
ที่สุด 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

13. การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (WIL) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ร้อยละ 0.00 50.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จตามเวลา 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

14. ส่งเสริมนักศึกษาเพื่อแข่งขัน/น าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกาามี
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งประดิษฐ์งาน
ตามโจทย์ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กิจกรรม
สามารถด าเนินเสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

15. พัฒนานักศึกษาสาขาคหกรรมสาสตร์
ด้านภาษาต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 

ร้อยละ 3.51 0.00 0.00 0.00 

16. ปรับความรู้พื้นฐานทางด้านคหกรรม
ศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากว่า ร้อยละ 80 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 3.51 

17. อบรมศักยภาพด้านการวิจัยคหกรรม
ศาสตร์ของนักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 

ร้อยละ 0.00 3.51 0.00 0.00 

18. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา
เทคโนโลยีการผลิตพืช START UP PART 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 3.51 

ร้อยละ 3.51 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความพึงพอใจ
และได้รับประโยชน์จากกิจกรรม 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

19. ศึกษาดูงานของนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 80 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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+.9 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์    รหัสโครงการ 6108000031 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.34 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.8) ร้อยละของบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง, (S3.10) ร้อย

ละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ 
ซึ่งจะเป็นก าลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื่องจากความยากจนและขาดแคลนทุน
ทรัพย์ จึงท าให้นักเรียนที่เรียนดีขาดโอกาสในการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
เยาวชนดังกล่าว ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดโคร งการ
ทุนการศึกษาทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและผ่านการสอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรา 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนในส่วนภูมิภาคที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจเข้าศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. เพ่ือส่งเสริมให้เยาชนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการศึกษา 
3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค 
4. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศในการสร้างบัณฑิตวิทยาศาสตร์ทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา จ านวน 4 ราย 
 
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุนให้กับนักศึกษา 4 ทุน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 75,200.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนทุนการศึกษาที่เบิกจ่ายให้กับนักศึกษาทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ ราย 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับทุน ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของการด าเนินการที่แล้วเสร็จทันเวลา ร้อยละ 80 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ทุนการศึกษา ทุนช้างเผือก
เรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ทุนการศึกษา 
ทุนช้่างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 3 จ านวน 1 ทุน ๆ ละ   2 
ภาคการศึกษาๆ ละ 9400 บาท 
เป็นเงิน 18800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18800 บาท 

18,800.00 9,400.00 9,400.00 0.00 0.00 

 2. ทุนช้างเผือกเรียน
วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ทุนการศึกษา 
ทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 2 จ านวน 3 ทุน ๆ ละ 2 
ภาคเรียน ๆ ละ 9400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56400 บาท 

56,400.00 28,200.00 28,200.00 0.00 0.00 

        
รวม 75,200.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ทุนการศึกษา ทุนช้างเผือกเรียน
วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ทุนการศึกษาที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

คร้ัง 1.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
จ านวนครั้งที่ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว
เสร็จตามก าหนด 

ร้อยละ 1.00 1.00 0.00 0.00 

2. ทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ทุนการศึกษาที่ด าเนินการเบิกจ่าย
ตามก าหนด 

คร้ัง 3.00 3.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
จ านวนครั้งที่ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว
เสร็ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์    รหัสโครงการ 
6108000051 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.34 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.8) ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง, (S3.10) ร้อย

ละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) มาตรา 24 ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ โดยฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา จัดการ
เรียนรู้ให้เกิดทุกเวลาทุกสถานที่ พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับสถาบันการศึกษาที่ต้องเตรียมคนเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ คือ ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน การมีทักษะชีวิต การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ การใช้งาน
เทคโนโลยีในปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนต้องเลือกรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายเหมาะสมส าหรับผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตัวเองตั้งแต่การเลือกและวางแผนการท างานอย่างเป็นลาดับขั้นตอน 
เลือกใช้เครื่องมือ การออกแบบการทดลอง การส ารวจลงมือปฏิบัติ บันทึกผล แปลผล น าเสนอผลงาน ผู้เรียนมีโอกาส
ได้แสดงออกอย่างอิสระ ได้คิดอย่างหลากหลาย ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการคิดสร้างสรรค์ 

2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ด้านการคิดสร้างสรรค 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการตามแผนและระยะเวลาของกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 705,511.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติการ 
วัสดุฝึกประสบการณ์ เตรียม
ฝึกประสบการณ์ และวัสดุ
การจัดการเรียนการสอน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2-4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุฝึก
ปฏิบัติการ วัสดุฝึกประสบการณ์ 
เตรียมฝึกประสบการณ์ และวัสดุ
การจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 
537887 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 537887 บาท 

537,887.00 0.00 261,017.00 50,000.00 226,870.00 

 2. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการให้ค าปรึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
3000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 

 3. การพัฒนาทักษะในการให้
ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่
ปรึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 4200 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง 30 คนๆ ละ 2 
มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1500 
บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 

10,500.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00 
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   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 
3000 บาท 
4.ค่าวัสดุประกอบการอบรม เป็น
เงิน 1800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10500 บาท 

 4. การรวบรวมข้อมูลแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่ารวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล เป็นเงิน 3000 
บาท 
ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม เป็น
เงิน 2000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

 5. เตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานและปัจฉิมนิเทศ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาสที่ 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ 
ละ 600 บาท เป็นเงิน 3600 บาท 
ค่าอาหารว่าง 100 คนๆ ละ 2 
มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 5000 
บาท 
ค่าวัสดุประกอบการอบรม เป็น
เงิน 1900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10500 บาท 

10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 

 6. การพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการแก่ศิษย์เก่า 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 18000 บาท 
ค่าอาหารว่าง เป็นเงิน 5000 บาท 
ค่าวัสดุประกอบการอบรม เป็น
เงิน 4500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27500 บาท 

27,500.00 0.00 0.00 27,500.00 0.00 

 7. กิจกรรมลานคุณธรรมและ
เดินตามรอยพ่อ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาสที่ 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   หน่วยงานภายในองค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง 7 
คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท เป็น
เงิน 3360 บาท 
ค่าที่พัก 1 คืนๆ ละ 4 ห้องๆ ละ 
1200 บาท เป็นเงิน 4800 บาท 
ค่าออกรถมหาวิทยาลัย 2คันๆ ละ 
1500 บาท เป็นเงิน 3000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11160 บาท 

11,160.00 11,160.00 0.00 0.00 0.00 

 8. วิศวกรรมไฟฟ้าอาสา
พัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง 7 
คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท เป็น
เงิน 3360 บาท 
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 9560 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12920 บาท 

12,920.00 12,920.00 0.00 0.00 0.00 

 9. โครงการปรับพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 3600 บาท 
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

 10. กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
และบ าเพ็ญประโยชน์สาขา
คณิตศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
1400 บาท 
ค่าท าเล่มรายงาน 3 เล่มๆ ละ 
100 บาท เป็นเงิน 300 บาท 

1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 
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   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดใกล้เคียง 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1700 บาท 

 11. กิจกรรมการเสวนาองค์
ความรู้ทางด้านสาธารณสุข 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าจ้างท าเอกสารและรูปเล่ม 70 
เล่มๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 2800 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

 12. กิจกรรมปฐมนิเทศ 
ทบทวนความรู้และฝึก
ปฏิบัติการก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ 
ละ 600 บาท เป็นเงิน 3600 บาท 
ค่าอาหารว่าง  เป็นเงิน 140 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 150 
บาท 
ค่ายานพาหนะ เป็นเงิน 1000 
บาท 
ค่าวัสดุ  เป็นเงิน 5110 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

 13. พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 20 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท เป็นเงิน 12000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท 

12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 

 14. ไหว้พระวิษณุ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
ค่าใช้สอย  เป็นเงิน 3800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7400 บาท 

7,400.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00 

 15. นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1-3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยงเลี้ยง 
เป็นเงิน 15720 บาท 
ค่าเดินทาง เป็นเงิน 23224 บาท 
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1000 บาท 
ค่าที่พัก เป็นเงิน 1000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40944 บาท 

40,944.00 7,304.00 19,480.00 14,160.00 0.00 

รวม 705,511.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตคร์และเทคโนโลยี   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติการ วัสดุฝึก
ประสบการณ์ เตรียมฝึกประสบการณ์ และ
วัสดุการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนรายวิชา
ที่มีวัสดุฝึกปฎิบัติ 

รายวิชา 0.00 50.00 50.00 50.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการ
เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้
ค าปรึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีนักศึกษาเข้า
มาปรึกษาในระบบที่วางไว้ไม่ต่ ากว่า 

เร่ือง 0.00 10.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้ครบทุกเรื่อง
ที่เข้ามาในระบบ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

3. การพัฒนาทักษะในการให้ค าปรึกษาแก่
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีอาจารย์ที่
ปรึกษาเข้าร่วมการอบรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์ที่
ปรึกษาเข้าร่วมอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการให้
ค าปรึกษาได้ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

4. การรวบรวมข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถ
รวบรวมข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์
ได้อย่างน้อย 

สาขาวิชา 0.00 5.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งฝึก
ประสบการณ์แก่นักศึกษาได้ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

5. เตรียมความพร้อมเพื่อการท างานและ
ปัจฉิมนิเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 

คน 0.00 0.00 100.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้า
ร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการท างานได้ 

ร้อยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

6. การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์
เก่า 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีศิษย์เก่าและ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่สาขาจัด
ข้ึนไม่น้อยกว่า 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ศิษย์เก่าที่เข้า
ร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการท างาน 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

7. กิจกรรมลานคุณธรรมและเดินตามรอย
พ่อ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมของนักศึกษา 

ร้อยละ 50.00 0.00 0.00 0.00 

8. วิศวกรรมไฟฟ้าอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อ
น้อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในโครงการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

9. โครงการปรับพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

10. กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและบ าเพ็ญ
ประโยชน์สาขาคณิตศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

11. กิจกรรมการเสวนาองค์ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถน าองค์ความรู้ไปบูรณาการ
กับกาเรียนการสอนได้ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

12. กิจกรรมปฐมนิเทศ ทบทวนความรู้และ
ฝึกปฏิบัติการก่อนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาและ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้และทักษะด้านต่างๆ เพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

13. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขา
อาชีวอนามัยฯเข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถเตรียม
ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในการ
ประกอบอาชีพแก่นักศึกษาของสาขา
อนามัยฯ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

14. ไหว้พระวิษณุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

15. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ร้อยละ 50.00 50.00 50.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของสถานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการกิจการสภามหาวิทยาลัย    รหัสโครงการ 6110000004 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ท าการสอน  วิจัย  ให้บริการ
วิชาการแก่สังคมเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยตาม
โครงสร้างและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2555 ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นส่วนราชการภายใน
ส านักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบเท่ากอง โดยใช้อัตราก าลังในงานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  

ดังนั้นเพื่อให้งานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่เป็นธุรการของสภามหาวิทยาลัย     
ให้การสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่าง
คล่องตัว ในการบริหารจัดการของส านักงานสภามหาวิทยาลัยนั้น มีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้งบประมาณไป
ในการด าเนินการจัดซื้อวัสดุส านักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน ติดต่อประสานงานทั้งทางโทรศัพท์ และการอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัย ในด้านต่าง 
ๆ  เพ่ือตอบสนองเป้าประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การบริหารงานกิจการคณะกรรมการ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและสามารถ
สนับสนุนภารกิจและพันธกิจของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
ได้อย่างคล่องตัว 

2) เพ่ือให้การปฏิบัติการร่วมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3) เพ่ือให้การบริหารงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ  ของราชการ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1)     จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน 12 เดือน 

2)     จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จ านวน 12 เดือน  
3)     จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จ านวน 12 เดือน 
4)     จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จ านวน 12 เดือน 
5)     จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) จ านวน 12 เดือน 
6)     จัดประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จ านวน 12 เดือน 
7)     จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย จ านวน 12 เดือน 
8)     จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย จ านวน 12 เดือน 
9)     จัดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด จ านวน 12 เดือน 
10)   จัดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จ านวน 12 เดือน 
11)   จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) จ านวน 12 เดือน 
12)   จัดประชุมสภาวิชาการ จ านวน 12 เดือน 
13)   จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จ านวน 12 เดือน 
14)   จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง.) จ านวนไม่เกิน 12 เดือน 

 
6. วิธีการด าเนินงาน 1)  จัดประชุมให้กับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 4,574,150.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คน 246 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร พึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เดือน 12 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย 

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
58,500  *12 = 702,000   
ใช้สอย 28,255  *12= 339060 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,041,060 
บาท 
 

1,041,060.00 260,265.00 260,265.00 260,265.00 260,265.00 

 2. การประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
26,800 *12 = 321,600 
ใช้สอย 21,895 *12= 262,740  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 584,340 บาท 

584,340.00 146,085.00 146,085.00 146,085.00 146,085.00 

 3. การประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
อื่นๆ 125,000  
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม 
13,000*24=312,000 
ค่าใช้สอย 15,930 
*24=382,320   
ค่าใช้สอย 31,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850,320 บาท 

850,320.00 173,580.00 298,580.00 189,080.00 189,080.00 

 4. การประชุม
คณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
8,800 *12 = 105,600 
ใช้สอย 1,520 *12=  18,240 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,840 บาท 

123,840.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 

 5. การประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอย 1,400 
*12=  16,800 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,800 บาท 
 

16,800.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 
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 6. การประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
18,600*10=186,000 
ใช้สอย 18,015*10=180,150 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 366,150 บาท 

366,150.00 91,537.50 91,537.50 91,537.50 91,537.50 

 7. การประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
8,800 *16 = 140,800 
ใช้สอย 6,930 *16= 110,880 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 251,680 บาท 

251,680.00 62,920.00 62,920.00 62,920.00 62,920.00 

 8. การประชุมคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความผิดทาง
ละเมิด 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
8,800 *12 = 105,600 
ใช้สอย 6,930 *12= 83,160 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188,760 บาท 

188,760.00 47,190.00 47,190.00 47,190.00 47,190.00 

 9. การประชุมคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
8,800 *16 = 140,800 
ใช้สอย 6,930 *16= 110,880 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 251,680 บาท 

251,680.00 62,920.00 62,920.00 62,920.00 62,920.00 

 10. การประชุม
คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
(ก.อ.ม.) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
10,600 *6 = 63,600 
ใช้สอย 7,395 *6 = 44,370 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,970 บาท 

107,970.00 26,992.50 26,992.50 26,992.50 26,992.50 

 11. การประชุมสภาวิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
 
 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
14,400 *12 = 172,800 
ใช้สอย 10,455 *12= 125,460 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 298,260 บาท 

298,260.00 74,565.00 74,565.00 74,565.00 74,565.00 
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 12. การประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
14,000 *12 = 168,000 
ใช้สอย 12,670 *12= 152,040 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,040 บาท 

320,040.00 80,010.00 80,010.00 80,010.00 80,010.00 

 13. การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน 
(ก.บ.ง.) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
14,200 *6 = 85,200 
ใช้สอย 7,955 *6 = 47,730 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,930 บาท 

132,930.00 33,232.50 33,232.50 33,232.50 33,232.50 

 14. การประชุม
คณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
7,600 *4 = 30,400 
ใช้สอย 2,480 *4 = 9,920 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,320 บาท 

40,320.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 

รวม 4,574,150.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกาญจน์พิชญา  ภิญญา   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 60 คน 60.00 60.00 60.00 60.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
2. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 35 คน 35.00 35.00 35.00 35.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
3. การประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 10 คน 10.00 10.00 10.00 10.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
4. การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 16 คน 16.00 16.00 16.00 16.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
5. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 40 คน 40.00 40.00 40.00 40.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
6. การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและ
ยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 11 คน 11.00 11.00 11.00 11.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
7. การประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 6 คน 6.00 6.00 6.00 6.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
8. การประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความผิดทางละเมิด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 6 คน 6.00 6.00 6.00 6.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
9. การประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 6 คน 6.00 6.00 6.00 6.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
10. การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 9 คน 9.00 9.00 9.00 9.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
11. การประชุมสภาวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 17 คน 17.00 17.00 17.00 17.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
12. การประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 22 คน 22.00 22.00 22.00 22.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
13. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 21 คน 21.00 21.00 21.00 21.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
14. การประชุมคณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 8 คน 8.00 8.00 8.00 8.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ    รหัสโครงการ 6110000005 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 23 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประกอบด้วย
ประธานสภาและกรรมการสภา  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และข้าราชการมหาวิทยาลัย  และมาตรา 24  ข้อ 2 
แสวงหาแนวทางร่วมกันเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ  ซึ่งจ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
แนวทางการและบทบาทของตนเอง  ในการเสริมสร้างและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการ  อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไป  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการพัฒนาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ดังนั้น  สภาคณาจารย์และข้าราชการ  ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งมี
หน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ คือ การสร้าง
ความเป็นผู้น าในการแสวงหา การถ่ายทอดการรอบรู้ การรู้ลึก การรู้เท่าทัน และการคาดการณ์ล่วงหน้าต่อตนเองต่อ
สังคมไทย และต่อโลกให้แก่บัณฑิตที่ผลิตออกไป  และเพ่ือให้การสนับสนุนภารกิจของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เป็นไปได้อย่างคล่องตัวในการบริหารจัดการของส านักงานสภามหาวิทยาลัยนั้น  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
งบประมาณไปในการด าเนินการจัดซื้อวัสดุส านักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน ติดต่อประสานงานทั้งทางโทรศัพท์ 
และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสภาคณาจารย์และข้าราชการในด้านต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองเป้าประสงค์ของ
การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

253



 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. สนับสนุนการบริหารงานสภาคณาจารย์และข้าราชการมีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนภารกิจ
และพันธกิจของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับสภาคณาจารย์และข้าราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่าง
คล่องตัว 

2. เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานร่วมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
สภาคณาจารย์และข้าราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3. สนับสนุนการบริหารงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยด าเนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้องบังคับ
ต่าง ๆ ของราชการ 

4. เพ่ือสร้างความพร้อมในการเป็นผู้น าการพัฒนามหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคและพัฒนาสู่ระดับสากล 
5. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. บริหารงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้แก่กรรมการ  

2. จัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการให้แก่กรรมการ  
 
6. วิธีการด าเนินงาน 1. อ านวยความสะดวกให้กับกรรมการ จ านวน 12 เดือน 2. จัดประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ จ านวน 12 ครั้ง 3. จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและประชุมสามัญประจ าปี ทปสท. 1 ครั้ง 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คน 117 
เชิงคุณภาพ    
   1. สภาคณาจารย์และข้าราชการน าข้อมูลจากการประชุมสัมมนามาพัฒนาบัณฑิตให้มีมาตรฐานและคุณภาพเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

ร้อยละ 85 

   2. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ท างานร่วมกับคณาจารย์และ
ข้าราชการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. จัดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เดือน 12 
   2. การบริหารจัดการงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เดือน 12 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. โครงการงานบริหาร
จัดการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1  ตุลาคม  2560 - 30 
กันยายน  2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด :  ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 12 ครั้งๆ ละ 8,200 
บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
12 ครั้งๆ ละ 595 บาท ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ/
ฝึกอบรม จ านวน 11,460 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,000  บาท 

117,000.00 29,250.00 29,250.00 29,250.00 29,250.00 
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   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการและประชุมสามัญ
ประจ าปี ทปสท.  เรื่อง 
บทบาทและทิศทางการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
กลุ่มใหม่ในยุคปฏิรูป 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย
,วัสดุ 
ค่าวิทยากร จ านวน 20,000 บาท 
ค่าอาหาร 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 
150 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 100 
คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท เป็น
เงิน 14,000 บาท ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 3,000 บาท ค่า
กระเป๋า 100 ชุดๆ ละ 60 บาท 
เป็นเงิน 6,000 บาท ค่าถ่าย
เอกสาร 100 ชุดๆ ละ 100 บาท 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,000 บาท 

83,000.00 0.00 83,000.00 0.00 0.00 

        
รวม 200,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกาญจน์พิชญา  ภิญญา   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. โครงการงานบริหารจัดการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 17 คน 17.00 17.00 17.00 17.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
2. โครงการสัมมนาทางวิชาการและประชุม
สามัญประจ าปี ทปสท.  เรื่อง บทบาทและ
ทิศทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ใหม่ในยุคปฏิรูป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 100 คน 100.00 100.00 100.00 100.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 100 ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)    รหัสโครงการ 6111000013 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.66 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิต/โครงการ  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
แผนงาน  แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการ
แก่สังคม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ      

1.  สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต                                         
2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ          
3.  สนับสนุน ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ                                       
4.  สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งให้มีศักยภาพสูงสุด 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 จ านวนลูกจ้างชั่วคราว 106 อัตรา 
 
6. วิธีการด าเนินงาน ส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 14,634,660.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนลูกจ้างชั่วคราว อัตรา 106 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ซื้อจ้าง - เบิกจ่ายได้ตรงตามไตรมาส ไตรมาส 4 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย 

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

เงินเดือน 
   รายละเอียด : เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14634660 
บาท 

14,634,660.00 3,658,665.00 3,658,665.00 3,658,665.00 3,658,665.00 

        
        

รวม 14,634,660.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลักขณา เตชวงษ์   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนลูกจ้าง

ชั่วคราว 
คน 106.00 106.00 106.00 106.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยงาน    รหัสโครงการ 6111000014 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการ
แก่สังคม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ      

1.  สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต                                         
2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ          
3.  สนับสนุน ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ                                       
4.  สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งให้มีศักยภาพสูงสุด 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ข้าราชการพลเรือน 

2. ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

 
6. วิธีการด าเนินงาน ส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 445,735.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 18 
   2. จ านวนการด าเนินงานงบลงทุน รายการ 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ซื้อจ้าง - เบิกจ่ายได้ตรงตามไตรมาส ไตรมาส 4 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. งานซ่อมก าแพงหอพักอู่
ทอง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

สิ่งก่อสร้าง 
   รายละเอียด : งานซ่อมก าแพง
หอพักอู่ทอง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000 บาท 

70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 

 2. ครุภัณฑ์พัดลมดูดอากาศ
ติดผนัง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์พัดลม
ดูดอากาศติดผนัง จ านวน 3 
เครื่อง ๆ ละ 830 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2490 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์พัดลมดูดอากาศติด
ผนัง ราคา 830 จ านวน 3 เครื่อง 
รวมเป็นเงิน 2,490.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
2,490.00 บาท 

2,490.00 2,490.00 0.00 0.00 0.00 

 3. ครุภัณฑ์ชุดกล้องหน้ารถ 
SP 16GB พร้อมติดต้ัง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์ชุดกล้อง
หน้ารถ SP 16GB พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 ชุด 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 
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สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

1. ครุภัณฑ์ชุดกล้องหน้ารถ SP 
16GB พร้อมติดต้ัง ราคา 5000 
จ านวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 
5,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
5,000.00 บาท 

 4. ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะประชุม
พร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครภัณฑ์ชุดโต๊ะ
ประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง 
ประกอบด้วย 
1. โต๊ะโล่ง 1.20 ม. จ านวน 4 ตัว 
2. โต๊ะเข้ามุม 60 ซม. จ านวน 4 
ตัว 
3. เก้าอี้ส านักงาน Jawa จ านวน 
10 ตัว 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29900 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 
ที่นั่ง ราคา 29900 จ านวน 1 ชุด 
รวมเป็นเงิน 29,900.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
29,900.00 บาท 

29,900.00 29,900.00 0.00 0.00 0.00 

 5. ครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนทึบสูง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์ตู้บาน
เลื่อนทึบสูง 3 ฟุต จ านวน 14 ตัว 
ๆ ละ 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนทึบสูง 
ราคา 5000 จ านวน 14 ชึ้น รวม
เป็นเงิน 70,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
70,000.00 บาท 

70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 

 6. ครุภัณฑ์พาร์ทิชั่นทึบครึ่ง
กระจกพ่นทราย ขนาด 4.90 
x 3.60 ม. 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์พาร์
ทิชั่นทึบครึ่งกระจกพ่นทราบ 
ขนาด 4.90 x 3.60 ม. จ านวน 1 
ชุด ประกอบด้วย 
1. พาร์ทิชั่น 1.0 x 1.56 ม. = 7 
ชิ้น 
2. พาร์ทิชั่น 0.90 x 1.56 ม. = 1 
ชิ้น 
3. พาร์ทิชั่น 0.60 x 1.56 ม. = 1 
ชิ้น 
4. ขา T = 9 ชิ้น 
5. เสาจบ PX - 156 = 2 ชิ้น 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34900 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์พาร์ทิชั่นทึบครึ่ง
กระจกพ่นทราบ ขนาด 4.90 x 
3.60 ม. ราคา 34900 จ านวน 1 
ชุด รวมเป็นเงิน 34,900.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
34,900.00 บาท 

34,900.00 34,900.00 0.00 0.00 0.00 

 7. ครุภัณฑ์พาร์ทิชั่นครึ่งทึบ
ครึ่งกระจกพ่นทราบ ขนาด 
3x2x2.60 ม. 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์พาร์
ทิชั่นครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราบ 
ขนาด 3x2x2.60 ม. จ านวน 1 
ชุด ประกอบด้วย 
1. พาร์ทิชั่น 1.0 x 1.20 ม. = 7 
ชิ้น 
2. พาร์ทิชั่น 0.60 x 1.20 ม. = 1 
ชิ้น 

27,400.00 27,400.00 0.00 0.00 0.00 
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   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

3. ขา T = 8 ชิ้น 
4. เสาจบ PX - 120 = 2 ชิ้น 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27400 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์พาร์ทิชั่นครึ่งทึบครึ่ง
กระจกพ่นทราบ ขนาด 
3x2x2.60 ม. ราคา 27400 
จ านวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 
27,400.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
27,400.00 บาท 

 8. ครุภัณฑ์เครื่อง
โปรเจคเตอร์ พร้อมจอ 70 
นิ้ว 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์เครื่อง
โปรเจคเตอร์ พร้อมจอ 70 นิ้ว 
จ านวน 1 ชุด 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
- 3 LCD Panel 0.63" 
- ความสว่าง (ANSI Lumens) 
3000 
- ความละเอียด (พิกเซล) 1024 x 
768 (XGA) 
- Contrast 2,000:1 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ 
พร้อมจอ 70 นิ้ว ราคา 22000 
จ านวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 
22,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
22,000.00 บาท 

22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 

 9. ครุภัณฑ์เครื่องท าลาย
เอกสาร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์เครื่อง
ท าลายเอกสาร HSM Securio 
B22 จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
- ชนิดการท าลายเอกสาร : แบบ
ตัดเป็นเส้นตรง 
- จ านวนแผ่นในการตัด : 16-18 
แผ่นต่อครั้ว 
- ขนาดเอกสารหลังท าลายแล้ว : 
3.9 มม. 
- ขนาดถังบรรจุ : 33 ลิตร 
- ความกว้างของช่องใส่กระดาษ : 
31ซม. 
- ความเร็วในการตัด : 65 ม./
วินาที 
- ระดับเสียงขณะท างาน : 50 เด
ซิเบล 
- โครงสร้างภายนอก : พลาสติก 
ABS 
- ก าลังไฟมอเตอร์ : 440 วัตต์ 
- แรงดันไฟฟ้า : 230 โวลต์ 
- ความถ่ีกระแสไฟฟ้า - 50 เฮิร์ซ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์เครื่องท าลายเอกสาร 
HSM Securio B22 ราคา 20000 
จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
20,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
20,000.00 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

 10. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 
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Notebook 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

   รายละเอียด : ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ Notebook HP-
14bs046TX จ านวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 20000 บาท 
คุณลักษณะ 
- Processor : Intel Core i5-
7200u (2.5GHz base 
frequency 
- Chipset : Intel SOC Chipset 
- Ram : 4GB DDR4 2133MHz 
- HDD : 1TB 5400 rpm SATA 
- Graphics : AMD Radeon 
520 (R17M-M1-30 , 2GB) 
- Display : 14" diagonal HD 
SVA BrightView WLED-Backlit 
(1366 x 768) 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
Notebook ราคา 20000 จ านวน 
2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 40,000.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
40,000.00 บาท 

 11. ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร ยี่
ห้อง KIOSK (ตู้เต้ียบานทึบ 3 
ฟุต) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์ตู้เก็บ
เอกสาร ยี่ห้อง KIOSK (ตู้เต้ียบาน
ทึบ 3 ฟุต) จ านวน 7 ตู้ ๆ ละ 
4990 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34930 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร ยี่ห้อง 
KIOSK (ตู้เต้ียบานทึบ 3 ฟุต) 
ราคา 4990 จ านวน 7 ตัว รวม
เป็นเงิน 34,930.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
34,930.00 บาท 

34,930.00 34,930.00 0.00 0.00 0.00 

 12. ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร ยี่
ห้อง KIOSK (ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์ตู้เก็บ
เอกสาร ยี่ห้อง KIOSK (ตู้ลิ้นชัก 4 
ชั้น) จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 4990 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4990 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร ยี่ห้อง 
KIOSK (ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น) ราคา 
4990 จ านวน 1 ตัว รวมเป็นเงิน 
4,990.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
4,990.00 บาท 

4,990.00 4,990.00 0.00 0.00 0.00 

 13. ครุภัณฑ์ตู้ใส่แฟ้มแขวนสี่
ชั้น 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์ตู้ใส่
แฟ้มแขวนสี่ชั้น จ านวน 6 ตัว ๆ 
6400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38400 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์ตู้ใส่แฟ้มแขวนสี่ชั้น 
ราคา 6400 จ านวน 6 ตัว รวม
เป็นเงิน 38,400.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
38,400.00 บาท 

38,400.00 38,400.00 0.00 0.00 0.00 
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 14. ครุภัณฑ์เครื่องแฟกซ์
เอกสาร ระบบเลเซอร ์
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์เครื่อง
แฟกซ์เอกสาร ระบบเลเซอร์ 
Brother จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
9000 บาท 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
- ความเร็วในการส่งแฟกซ์ 2.5 
วินาที/แผ่น 
- หน่วยความจ า 16 MB 
- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 
500 แผ่น 
- กระจายส่งอัตโนมัติ 272 
หมายเลข 
- สามารถส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 
แผ่น 
- ท างานเป็นพรินเตอร์ได้สูงสุด 
24 แผ่น /นาที 
- ถ่ายเอกสารได้สูงสุด 99 ส าเนา 
- ท างานสแกนเอกสารขาว-ด า 
(A4) ได้ที่ความละเอียดสูงสุด 
19200x19200dpi 
- ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์เครื่องแฟกซ์เอกสาร 
ระบบเลเซอร์ Brother ราคา 
9000 จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 9,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
9,000.00 บาท 

9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 

 15. ครุภัณฑ์เครื่องปริ๊นเตอร์ 
แบบมัลติฟังค์ชั่น 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์เครื่อง
ปริ๊นเตอร์ แบบมัลติฟังค์ชั่น 
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5000 
บาท 
คุณลักษณะ 
- ความเร็วในการพิมพ์ : 20 แผ่น
ต่อนาที 
- ความละเอียดในการพิมพ์ : up 
to 600 x 600 dpi 
- โปรเซนเซอร์ : 600 MHz 
- หน่วยความจ า : 128MB 
- ความเร็วในการท าส าเนา : 20 
แผ่นต่อนาที (ขาว-ด า) 
- ย่อ-ขยาย 25 - 400% 
- จ านวนส าเนาต่อเนื่อง : 99 
แผ่น 
- ความเร็วในการสแกน : 5 แผ่น
ต่อนาที (สี) / 7 แผ่นต่อนาที 
(ขาว-ด า) 
- ความละเอียดในการสแกน : 
Optical : 1200dpi 
- ไฟล์จากการสแกน : JPG,RAW 
(BMP),PDF,TIFF,PNG 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์เครื่องปริ๊นเตอร์ 
แบบมัลติฟังค์ชั่น ราคา 5000 
จ านวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
10,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
10,000.00 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

 16. ครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟ ครุภัณฑ์ 8,025.00 8,025.00 0.00 0.00 0.00 
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(UPS) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

   รายละเอียด : ครุภัณฑ์เครื่อง
ส ารองไฟ (UPS) จ านวน 3 เครื่อง 
ๆ ละ 2675 บาท 
คุณลักษณะ 
- Brand : Syndome UPS 
1000VA/400Watts 
- Rated Capacity : 400 
Watts/1000VA 
- AC INPUT (Voltage) : 220 
Vac+/- 25%,50 Hz+/- 
10%,4.54A 
- AC OUTPUT (Voltage) : 220 
Vac+/- 10%,50 Hz+/- 
0.1%,1.82A 
Weight : 6.0 kgs 
Warranty : 2Y 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8025 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟ (UPS) 
ราคา 3 จ านวน 2675 เครื่อง 
รวมเป็นเงิน 8,025.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
8,025.00 บาท 

 17. ครุภัณฑ์เครื่องเย็บ
กระดาษ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์เครื่อง
เย็บกระดาษ จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 4500 บาท 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
- ผลิตจากเหล็กหนา เคลือบสีกัน
สนิม แข็งแรง ทนต่อแรงกดได้ดี 
- สเกลต้ังระยะความลึกในการ
เย็บและมีที่กั้นล็อค เย็บได้แม่นย า 
- ลวดเย็บติดแน่น เจาะลึก 
ทนทาน เบาแรงในการเย็บ ใช้
งานสะดวก 
- เย็บกระดาษที่มีความยาวถึง 24 
นิ้ว เย็บชิ้นงานได้หลากหลาย 
- เหมาะส าหรับงานเย็บเอกสาร
จ านวนมาก งานเย็บเข้าเล่ม ท า
ปก 
- ใช้กับลวดเย็บเบอร์ 1213 , 
1215 , 1217 , 1220 และ 1224 
- บรรจุลวดเย็บได้ 2 แถว (50 - 
100 เข็ม) 
- เย็บกระดาษได้หนา 120 - 250 
แผ่น (80 แกรม) 
- ระยะในการเย็บจาก
ขอบกระดาษ 7 ซม. 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4500 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์เครื่องเย็บกระดาษ 
ราคา 4500 จ านวน 1 เครื่อง 
รวมเป็นเงิน 4,500.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
4,500.00 บาท 

4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 

 18. ครุภัณฑ์เครื่องตัด
กระดาษ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์เครื่อง
ตัดกระดาษ จ านวน 1 เครื่อง 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4500 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 

4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 
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สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

1. ครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษ 
ราคา 4500 จ านวน 1 เครื่อง 
รวมเป็นเงิน 4,500.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
4,500.00 บาท 

 19. ครุภัณฑ์เตาไมโครเวฟ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์เตา
ไมโครเวฟ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
3000 บาท ส าหรับใช้ในบ้านพัก
ของอาจารย์ชาวเกาหลี 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์เตาไมโครเวฟ ราคา 
3000 จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 3,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
3,000.00 บาท 

3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 

 20. ครุภัณฑ์เครื่องไดโว่ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ์เครื่อง
ไดโว่ จ านวน 1 เครื่อง 
ขนาดก าลังไฟ 400 วัตต์ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6700 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์เครื่องไดโว่ ราคา 
6700 จ านวน 1 รายการ รวมเป็น
เงิน 6,700.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
6,700.00 บาท 

6,700.00 6,700.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 445,735.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลักขณา เตชวงษ์   
 
หมายเหตุ 

ผลผลิต     หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น 
ผลลัพธ์     หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายหรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ 
ผลกระทบ  หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องจากผลผลิต 

 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. งานซ่อมก าแพงหอพักอู่ทอง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนงานซ่อม

สร้างแล้วเสร็จ 
งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

2. ครุภัณฑ์พัดลมดูดอากาศติดผนัง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ใช้ในงาน 

งาน 3.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. ครุภัณฑ์ชุดกล้องหน้ารถ SP 16GB พร้อม
ติดต้ัง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
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4. ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่
นั่ง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

รายการ 1.00 29900.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. ครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนทึบสูง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

ช้ึน 14.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

6. ครุภัณฑ์พาร์ทิชั่นทึบครึ่งกระจกพ่นทราย 
ขนาด 4.90 x 3.60 ม. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

7. ครุภัณฑ์พาร์ทิชั่นครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่น
ทราบ ขนาด 3x2x2.60 ม. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

8. ครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ 70 
นิ้ว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

9. ครุภัณฑ์เครื่องท าลายเอกสาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

ช้ึน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

10. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Notebook ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

ช้ึน 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

11. ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร ยี่ห้อง KIOSK (ตู้
เต้ียบานทึบ 3 ฟุต) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

ช้ึน 7.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

12. ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร ยี่ห้อง KIOSK (ตู้
ลิ้นชัก 4 ชั้น) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

ช้ึน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

13. ครุภัณฑ์ตู้ใส่แฟ้มแขวนสี่ชั้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

ช้ึน 6.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. ครุภัณฑ์เครื่องแฟกซ์เอกสาร ระบบ
เลเซอร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

ช้ึน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

15. ครุภัณฑ์เครื่องปริ๊นเตอร์ แบบมัลติ
ฟังค์ชั่น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

ช้ึน 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

16. ครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟ (UPS) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

ช้ึน 3.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

17. ครุภัณฑ์เครื่องเย็บกระดาษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

ช้ึน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

18. ครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

ช้ึน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

19. ครุภัณฑ์เตาไมโครเวฟ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

ช้ึน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
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20. ครุภัณฑ์เครื่องไดโว่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุัภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน 

ช้ึน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม)    รหัสโครงการ 6111000015 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการ
แก่สังคม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ                                                                     

1.  สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต                                         
2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ           
3.  สนับสนุน ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ                                       
4.สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                                             
5.  สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน                              
6.  สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งให้มีศักยภาพสูงสุด 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ข้าราชการพลเรือน 

2. ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
3. ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารไม่มีวาระ 
4. บุคลากรเจ้าหน้าที่ 

 
6. วิธีการด าเนินงาน ส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 29,323,605.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนบุคลากรทางการศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อัตรา 350 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ซื้อจ้าง - เบิกจ่ายได้ตรงตามไตรมาส ไตรมาส 4 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย 

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ค่าเบี้ยประกันสังคม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ย
ประกันสังคม ลูกจ้างประจ าตาม
สัญญา 659640 บาท 
ค่าเบี้ยประกันสังคม ลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
108000 บาท 
ค่าเบี้ยประกันสังคม พนักงาน
มหาวิทยาลัย 3123000 บาท 
ค่าเบี้ยประกันสังคม พนักงาน
ราชการ 288000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4178640 
บาท 

4,178,640.00 1,044,660.00 1,044,660.00 1,044,660.00 1,044,660.00 

 2. ค่าตอบแทนพิเศษ
อาจารย์ชาวต่างชาติ (โบนัส) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
พิเศษอาจารย์ชาวต่างชาติ 
(โบนัส) ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269880 บาท 

269,880.00 67,470.00 67,470.00 67,470.00 67,470.00 
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สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

 3. ค่าเช่าบ้าน (ชาวต่างชาติ) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าเช่าบ้าน 
(ชาวต่างชาติ) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480000 บาท 

480,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 

 4. ค่าปฏิบัติงานนนอกเวลา
ราชการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

 5. เงินคืนค่าหน่วยกิต 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : เงินคืนค่าหน่วย
กิต ประจ าปีงบประมาณ 2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

 6. ค่าธรรมเนียมส าหรับ
อาจารย์ชาวต่างชาติ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าธรรมเนียม
ส าหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท 

60,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

 7. ค่าซ่อมบ ารุงระบบบัญชี 
3 มิติ (3D) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าซ่อมบ ารุง
ระบบบัญชี 3 มิติ (3D) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72000 บาท 

72,000.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00 

 8. ค่าจ้างเหมาบริการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา
บริการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11448060 
บาท 

11,448,060.00 30,000.00 11,418,060.00 0.00 0.00 

 9. ค่าสาธารณูปโภค 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่า
สาธารณูปโภค ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

10,717,200.00 2,679,300.00 2,679,300.00 2,679,300.00 2,679,300.00 
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กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10717200 
บาท 

 10. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งาน
นิติการ) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและ
วัสดุ (งานนิติการ) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 

 11. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งาน
บริหารงานทั่วไป) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและ
วัสดุ (งานบริหารงานทั่วไป) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 

 12. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งาน
บริหารงานบุคคล) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและ
วัสดุ (งานบริหารงานบุคคล) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 

 13. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งาน
สภาฯ) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและ
วัสดุ (งานสภาฯ) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 

 14. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งาน
โสตและประชาสัมพันธ์) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและ
วัสดุ (งานโสตและ
ประชาสัมพันธ์) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 

 15. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งาน
สวัสดิการและหารายได้) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและ
วัสดุ (งานสวัสดิการและหา
รายได้) ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 

272



 16. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งาน
การเงิน) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและ
วัสดุ (งานการเงิน) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 

 17. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งาน
พัสดุ) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและ
วัสดุ (งานพัสดุ) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 

 18. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งาน
อาคารสถานที่) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและ
วัสดุ (งานอาคารสถานที่) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 

 19. ค่าใช้สอยและวัสดุ (ฝ่าย
ยานพาหนะ) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและ
วัสดุ (ฝ่ายยานพาหนะ) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200000 บาท 

200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

 20. ค่าใช้สอย (อบรม
สัมมนา / พัฒนาศักยภาพ / 
ค่าใช้จ่ายไปราชการ) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
(อบรมสัมมนา / พัฒนาศักยภาพ 
/ ค่าใช้จ่ายไปราชการ) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200000 บาท 

200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

 21. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งาน
ประกันคุณภาพ ส านักงาน
อธิการบดี) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและ
วัสดุ (งานประกันคุณภาพ 
ส านักงานอธิการบดี) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

 22. ค่าใช้สอยและวัสดุ 
(กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี) 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและ
วัสดุ (กองกลาง ส านักงาน

1,252,825.00 313,000.00 313,000.00 313,000.00 313,825.00 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

อธิการบดี) ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1252825 
บาท 

รวม 29,323,605.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลักขณา เตชวงษ์   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ค่าเบี้ยประกันสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งการ

เบิกจ่ายส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ชาวต่างชาติ 
(โบนัส) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การเบิกจ่าย 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. ค่าเช่าบ้าน (ชาวต่างชาติ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การได้รับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. ค่าปฏิบัติงานนนอกเวลาราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การท าเอกสารซื้อจ้าง-เบิกจ่าย 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

5. เงินคืนค่าหน่วยกิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การด าเนินการเบิกจ่าย 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

6. ค่าธรรมเนียมส าหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การท าเบิกจ่าย 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

7. ค่าซ่อมบ ารุงระบบบัญชี 3 มิติ (3D) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดท าเอกสารซื้อจ้าง - เบิกจ่าย 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

8. ค่าจ้างเหมาบริการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดท าเอกสารซื้อจ้าง - เบิกจ่าย 

คร้ัง 1.00 2.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

9. ค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งการ
จัดท าเอกสารซื้อจ้าง - เบิกจ่าย 

คร้ัง 5.00 5.00 5.00 5.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

10. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งานนิติการ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดท าเอกสารซื้อจ้างเบิกจ่าย 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

11. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งานบริหารงาน
ทั่วไป) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดท าเอกสารซื้อจ้างเบิกจ่าย 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

12. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งานบริหารงาน
บุคคล) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดท าเอกสารซื้อจ้างเบิกจ่าย 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

13. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งานสภาฯ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดท าเอกสารซื้อจ้างเบิกจ่าย 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

14. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งานโสตและ
ประชาสัมพันธ์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดท าเอกสารซื้อจ้างเบิกจ่าย 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

15. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งานสวัสดิการและ
หารายได้) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดท าเอกสารซื้อจ้างเบิกจ่าย 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

16. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งานการเงิน) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดท าเอกสารซื้อจ้างเบิกจ่าย 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

17. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งานพัสดุ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดท าเอกสารซื้อจ้างเบิกจ่าย 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

18. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งานอาคารสถานที่) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การจัดท าเอกสารซื้อจ้างเบิกจ่าย 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

19. ค่าใช้สอยและวัสดุ (ฝ่ายยานพาหนะ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 0817040042 คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

20. ค่าใช้สอย (อบรมสัมมนา / พัฒนา
ศักยภาพ / ค่าใช้จ่ายไปราชการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การท าเอกสารซื้อจ้างเบิกจ่าย 

คร้ัง 30.00 30.00 30.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

21. ค่าใช้สอยและวัสดุ (งานประกันคุณภาพ 
ส านักงานอธิการบดี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การท าเอกสารซื้อจ้างเบิกจ่า 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

22. ค่าใช้สอยและวัสดุ (กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การท าเอกสารซื้อจ้างเบิกจ่า 

คร้ัง 30.00 30.00 30.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)    รหัสโครงการ 6111000016 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.66 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิต/โครงการ  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
แผนงาน  แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการ
แก่สังคม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ         

1.  สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต                                         
2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ          
3.  สนับสนุน ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ                                       
4.  สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งให้มีศักยภาพสูงสุด 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ข้าราชการพลเรือน 

2. ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
3. ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารไม่มีวาระ 
4. บุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 

 

6. วิธีการด าเนินงาน ส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนบุคลากรทางการศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ อัตรา 350 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ด าเนินการซื้อจ้างเบิกจ่ายได้ตรงตามไตรมาส ไตรมาส 4 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย 

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. สมทบกองทุนสวัสดิการ
ลูกจ้าง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

รายจ่ายอื่น 
   รายละเอียด : สมทบกองทุน
สัวสดิการลูกจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1000000 
บาท 

1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

        
        

รวม 1,000,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลักขณา เตชวงษ์   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน

การท าเอกสารซื้อจ้างเบิกจ่าย 
คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ    รหัสโครงการ 6111000017 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ, (S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือจะได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  จัดอยู่ในกลุ่ม 
(Category) มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา 4 ปี ด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะก้าวสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการให้ศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น 
ปัจจุบันมีจ านวนคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 40 คน (ร้อยละ 15.16) และ
ระดับรองศาสตราจารย์ 7 คน (ร้อยละ 2.66)   

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีเป้าหมายในแต่ละปีที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร้อยละ 10 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย และยังมีผลพลอยได้คือมีปริมาณผลงาน ทางวิชาการของ
คณาจารย์เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป  

2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการให้ทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในการเขียนแผนการสอน 
ค าอธิบายรายวิชา เอกสารประกอบการสอน ต ารา และผลงานวิจัย ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน  

3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการสามารถน าส่งผลิตผลงานทางวิชาการและสามารถน าส่งผลงานทาง
วิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน  

1.ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. ระดับ รศ. และระดับ ศ. 
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลการสอน/เอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ. /เอกสารค าสอน ระดับ 

รศ./ เอกสารค าสอน ระดับ ศ. 
3.ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. 
4.ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ. 
5.ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ศ. 
6.ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 3,046,440.00 บาท  

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คน 21 
   2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ คน 5 
   3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ คน 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. อาจารย์และบุคลากรสายวิชาการมีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาเอกสารทางวิชาการอย่างมี
คุณภาพ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

คน 27 

   2. ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (สมศ.) ร้อยละ 60 
   3. สัดส่วนของคณาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 40 

เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60 – ธ.ค.60) ร้อยละ 21 
   2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61 – มี.ค.61) ร้อยละ 23 
   3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 – มิ.ย.61) ร้อยละ 28 
   4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 – ก.ย.61) ร้อยละ 28 
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11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย 

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนการท าผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ ผศ. 
ระดับ รศ. และระดับ ศ. 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2560 - 
30/09/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการท า
ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. 
ระดับ รศ. และระดับ ศ. 
ค่าตอบแทน  
- ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการท าผลงานฯ ระดับ 
ผศ. 21 คน คนละ 1 งวด  งวด
ละ 40,000 บาท เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 840,000 บาท 
- ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการท าผลงานฯ ระดับ 
รศ. 5 คน คนละ 1 งวด  งวดละ 
80,000 บาท เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 400,000 บาท 
- ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการท าผลงานฯ ระดับ 
ศ. 1 คน คนละ 1 งวด  งวดละ 
130,000 บาท เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 130,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,370,000  
บาท 
 
 

1,370,000.00 342,500.00 342,500.00 342,500.00 342,500.00 

 2. ค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน
ระดับ ผศ./เอกสารค าสอน 
ระดับ รศ./เอกสารค าสอน 
ระดับ ศ. 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2560 - 
30/09/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอนและเอกสารประกอบการ
สอนระดับ ผศ./เอกสารค าสอน 
ระดับ รศ. /เอกสารค าสอน 
ระดับ ศ. 
-ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ. 21 
ครั้ง ครั้งละ 3 คน  คนละ 1,300 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 81,900 บาท 
-ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ รศ. 5 
ครั้ง ครั้งละ 3 คน  คนละ 1,500 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท 
-ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ศ. 1 
ครั้ง ครั้งละ 3 คน  คนละ 3,500 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,900 บาท  
 

114,900.00 28,725.00 28,725.00 28,725.00 28,725.00 

 3. ค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการฯ ระดับ ผศ. 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2560 - 
30/09/2561 
 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนการ
ประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการฯ 
ระดับ ผศ.  
ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

711,900.00 177,975.00 177,975.00 177,975.00 177,975.00 
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สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ. 21 
ครั้ง ครั้งละ 4 คน คนละ 1,000 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท 
- ค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ) 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ. 21 
ครั้ง ครั้งละ 4 คน คนละ 1,000 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท 
- ค่าตอบแทนการอ่านและ
ประเมินผลงานระดับ ผศ. 21 
ครั้ง ครั้งละ 3 คน คนละ 6,000 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 378,000 
บาท 
- ค่าตอบแทนการประชุมส าหรับ
เลขานุการ ก.พ.ว. 21 ครั้ง ครั้ง
ละ 1 คน คนละ 1,000 บาท เป็น
เงินทั้งสิ้น 21,000 บาท 
- ค่าตอบแทนการประชุมส าหรับ
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว. 21 ครั้ง 
ครั้งละ 3 คน คนละ 700 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น 44,100 บาท 
 
ค่าใช้สอย    
- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ก.พ.ว. และพนักงาน
ขับรถยนต์ (เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุมฯ ระดับ ผศ.) 21 ครั้ง 
ครั้งละ 3 คน คนละ 240 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น 15,120 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
(คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานฯ ระดับ 
ผศ.) 21 ครั้ง ครั้งละ 10 คน คน
ละ 35 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 7,350 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 21 
ครั้ง ครั้งละ 4 คน คนละ 120 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  10,080 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม 21 ครั้ง ครั้งละ 
6 คน คนละ 100 บาท เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  12,600 บาท 
- ค่าน้ ามัน ค่าบ ารุงรถยนต์และ
ค่าทางด่วน (รถยนต์เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานฯ ระดับ 
ผศ.) 21 ครั้ง ครั้งละ 1 คัน คัน
ละ 2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  
42,000 บาท 
- ค่าจ้างท าเล่มเอกสาร (การ
ประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.) 21 
ครั้ง ครั้งละ 10 เล่ม เล่มละ 65 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  13,650 
บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 711,900 บาท 
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 4. ค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการฯ  ระดับ รศ. 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2560 - 
30/09/2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนการ
ประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการฯ 
ระดับ รศ.  
ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ รศ.  5 
ครั้ง ครั้งละ 4 คน คนละ 1,000 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 
- ค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ) 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ รศ. 5 
ครั้ง ครั้งละ 4 คน คนละ 1,000 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 
- ค่าตอบแทนการอ่านและ
ประเมินผลงานฯ ระดับ รศ. 5 
ครั้ง ครั้งละ 3 คน คนละ 8,000 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 
บาท 
- ค่าตอบแทนการประชุมส าหรับ
เลขานุการ ก.พ.ว.  5 ครั้ง ครั้งละ 
1 คน คนละ 1,000 บาท เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 5,000 บาท 
- ค่าตอบแทนการประชุมส าหรับ
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.  5 ครั้ง 
ครั้งละ 3 คน คนละ 700 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท 
 
าใช้สอย    
- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ก.พ.ว. และพนักงาน
ขับรถยนต์ (เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุมฯ ระดับ รศ.) 5 ครั้ง 
ครั้งละ 3 คน คนละ 240 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
(คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานฯ ระดับ 
รศ.) 5 ครั้ง ครั้งละ 10 คน คนละ 
35 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,750 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 
ครั้ง ครั้งละ 4 คน คนละ 120 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  2,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง ครั้งละ 6 
คน คนละ 100 บาท เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  3,000 บาท 
- ค่าน้ ามัน ค่าบ ารุงรถยนต์และ
ค่าทางด่วน (รถยนต์เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานฯ ระดับ 
รศ.) 5 ครั้ง ครั้งละ 1 คัน คันละ 
2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
10,000 บาท 
- ค่าจ้างท าเล่มเอกสาร (การ
ประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานฯ ระดับ รศ.)  5 
ครั้ง ครั้งละ 10 เล่ม เล่มละ 65 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 3,250 บาท 

199,500.00 49,875.00 49,875.00 49,875.00 49,875.00 
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199,500 บาท 
 

 5. ค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการฯ ระดับ ศ. 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2560 - 
30/09/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนการ
ประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการฯ 
ระดับ ศ.  
ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ ศ. 1 ครั้ง 
ครั้งละ 4 คน คนละ 1,000 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท 
- ค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ) 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ  1 ครั้ง ครั้งละ 4 
คน คนละ 1,000 บาท เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 4,000 บาท 
- ค่าตอบแทนการอ่านและ
ประเมินผลงานฯ ระดับ ศ.  1 
ครั้ง ครั้งละ 3 คน คนละ 10,000 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 
- ค่าตอบแทนการประชุมส าหรับ
เลขานุการ ก.พ.ว.  1 ครั้ง ครั้งละ 
1 คน คนละ 1,000 บาท เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,000 บาท 
- ค่าตอบแทนการประชุมส าหรับ
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.  1 ครั้ง 
ครั้งละ 3 คน คนละ 700 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,100 บาท 
 
ค่าใช้สอย    
- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ก.พ.ว. และพนักงาน
ขับรถยนต์ (เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุมฯ ระดับ ศ.) 1 ครั้ง 
ครั้งละ 3 คน คนละ 240 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น 720 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
(คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานฯ ระดับ 
ศ.) 1 ครั้ง ครั้งละ 10 คน คนละ 
35 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 720 350 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 
ครั้ง ครั้งละ 4 คน คนละ 120 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  480 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ครั้งละ 6 
คน คนละ 100 บาท เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  600 บาท 
- ค่าน้ ามัน ค่าบ ารุงรถยนต์ และ
ค่าทางด่วน (รถยนต์เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานฯ ระดับ 
ศ.) 1 ครั้ง ครั้งละ 1  คัน คันละ 
2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 
บาท 
- ค่าจ้างท าเล่มเอกสาร (การ
ประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานฯ ระดับ ศ.)   1 

46,180.00 11,545.00 11,545.00 11,545.00 11,545.00 
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ครั้ง ครั้งละ 10  เล่ม เล่มละ 35 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 930 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,180 บาท 
 
 
 
 

 6. ค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2560 - 
30/09/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  
ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ 12 ครั้ง ครั้งละ 1 
(ประธาน 5,000 บาท) 7 คน คน
ละ (กรรมการ 4,000 บาท) 
33,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
396,000 บาท 
- ค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ) 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ  12 ครั้ง ครั้งละ 8 
คน คนละ 1,000 บาท เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 96,000 บาท 
- ค่าตอบแทนการประชุม ส าหรับ
เลขานุการ ก.พ.ว. 12 ครั้ง ครั้ง
ละ 1 คน คนละ 1,000 บาท เป็น
เงินทั้งสิ้น 12,000 บาท 
- ค่าตอบแทนการประชุม ส าหรับ
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว. 12 ครั้ง 
ครั้งละ 3 คน คนละ 700 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น 25,200 บาท 
 
ค่าใช้สอย  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ก.พ.ว. และพนักงาน
ขับรถยนต์ (เดินทางไปประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ) 12 ครั้ง ครั้งละ 3 
คน คนละ 240 บาท เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 8,460 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
(คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ) 12 ครั้ง ครั้งละ 14 
คน คนละ 35 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
5,880 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 12 
ครั้ง ครั้งละ 7 คน คนละ 120 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  10,080 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง ครั้งละ 
6 คน คนละ 100 บาท เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  7,200 บาท 
- ค่าน้ ามัน ค่าบ ารุงรถยนต์และ
ค่าทางด่วน (เดินทางไปประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ) 12 ครั้ง ครั้งละ 1 
คัน คันละ 2,000 บาท เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 24,000 บาท 
- ค่าจ้างท าเล่มเอกสาร (การ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ)  12 ครั้ง 
ครั้งละ 14 เล่ม เล่มละ 70 บาท 

603,960.00 150,990.00 150,990.00 150,990.00 150,990.00 
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เป็นเงินทั้งสิ้น 11,760 บาท 
- ค่าจ้างท าเล่มเอกสาร (การ
ประชุมสภาวิชาการ การขอความ
เห็นชอบการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ)  12 ครั้ง ครั้งละ 15 
เล่ม เล่มละ 15 บาท เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 2,700 บาท 
ค่าจ้างท าเล่มเอกสาร (การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย การ
อนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่ง)  12 ครั้ง ครั้ง
ละ 25 เล่ม เล่มละ 15 บาท เป็น
เงินทั้งสิ้น 4,500 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 603,960 บาท 

รวม 3,046,440.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.
61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 มิ.ย.

61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61–ก.ย.61) 

1. ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การท าผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. 
ระดับ รศ. และระดับ ศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร 

คน 6.00 7.00 7.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์และบุคลากร
สายวิชาการมีทักษะ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาเอกสารทาง
วิชาการอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

คน 6.00 7.00 7.00 7.00 

2. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนระดับ ผศ./เอกสารค า
สอน ระดับ รศ./เอกสารค าสอน ระดับ ศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

คน 6.00 7.00 7.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์และบุคลากร
สายวิชาการมีทักษะ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาเอกสารทาง
วิชาการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

คน 6.00 7.00 7.00 7.00 

3. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการฯ ระดับ ผศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร 

คน 6.00 7.00 7.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์และบุคลากร
สายวิชาการมีทักษะ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาเอกสารทาง
วิชาการอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

คน 6.00 7.00 7.00 7.00 

4. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการฯ  ระดับ รศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร 

คน 6.00 7.00 7.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์และบุคลากร
สายวิชาการมีทักษะ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาเอกสารทาง
วิชาการอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

คน 6.00 7.00 7.00 7.00 

5. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการฯ ระดับ ศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร 

คน 6.00 7.00 7.00 7.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์และบุคลากร
สายวิชาการมีทักษะ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาเอกสารทาง
วิชาการอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

คน 6.00 7.00 7.00 7.00 

6. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร 

กิจกรรม 6.00 7.00 7.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์และบุคลากร
สายวิชาการมีทักษะ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาเอกสารทาง
วิชาการอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

คน 6.00 7.00 7.00 7.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ    รหัสโครงการ 6111000019 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.29 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (A3.8) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงนับเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากบุคลากรเป็นฟันเฟืองที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานขององค์กรและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาสถานภาพขององค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
ให้เป็นที่ประจักษ์จนเกิดการยอมรับ น่าเชื่อถือและจดจ า ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารและบุคลากร
ขององค์กร ตลอดจนผู้รับบริการ นั่นก็คือ “การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)”บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 
ควรมีทัศนคติเชิงบวกต่องานบริการ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งภายในและหัวใจบริการแล้ว ยังมีเนื้อหาครอบคลุมการ
พัฒนาทักษะ เทคนิค การสื่อสาร และศิลปะการให้ข้อมูล ดังนั้น จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาพฤติกรรมในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ” ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดกองกลาง ส านักงานมีคุณภาพในการให้บริการ มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการ
ให้บริการและจิตบริการ เสริมทักษะและเทคนิคในการบริการที่มีคุณภาพ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน  

1.ศึกษาและวางแผนการจัดอบรม 
2.ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมอบรม 
3.เตรียมความพร้อมการอบรม 
4.ด าเนินการจัดอบรม 
5.ประเมินผลและสรุปผล 
6.รายงานผลการจัดการอบรม 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 305,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 1 
   2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 122 
   3. จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา กิจกรรม 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรและผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
   2. บุคลากร สามารถน าความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 60 - ธ.ค. 60) เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.5 ร้อยละ 13 
   2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 61 - มี.ค. 61) เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 37.5 ร้อยละ 38 
   3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 61-มิ.ย. 61) เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 37.5 ร้อยละ 38 
   4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 61 - ก.ย. 61) เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.5 ร้อยละ 13 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2560 - 
30/09/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : โครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ค่าใช้สอย 
-บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
122 คน คนละ 2,500 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,000 บาท 

305,000.00 38,125.00 114,375.00 114,375.00 38,125.00 

        
        

รวม 305,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 61.00 61.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรและ
ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ร้อยละ 0.00 40.00 40.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน    รหสัโครงการ 6112000001 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดท าแผน การจัดท างบประมาณ การติดตามและประเมินผล การ
รายงานผลการด าเนินงานต่างๆ การจัดท าสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการ
ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัยซึ่งจะน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาสนับสนุนงานต่างๆ ภายในกองนโยบายและแผน โดยจะปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่มีความบกพร่องในปีที่ผ่านมา นั้น  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรภายในกองนโยบายและแผนมีวัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรกองนโยบายและแผน 
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6. วิธีการด าเนินงาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/การจัดหาอุปกรณ์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 176,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนงานภายในกองนโยบายและแผนที่ด าเนินการ งาน 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. การด าเนินการภายในปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2,560 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. การบริหารจัดการกอง
นโยบายและแผน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ/ค่าถ่าย
เอกสาร 20000 
ค่าใช้สอย 40000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท 

60,000.00 20,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 

 2. ค่าสาธารณูปโภค 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าโทรศัพท์
ประจ ากองนโยบายและแผน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5280 บาท 

5,280.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 

 3. สารสนเทศประจ าปี
การศึกษา1/2561 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าเล่มเอกสาร
สารสนเทศ1/2561 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

 4. กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรกอง
นโยบายและแผน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรามาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ภาพบุคลากร
กองนโยบายและแผน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61520 บาท 

61,520.00 0.00 61,520.00 0.00 0.00 

รวม 176,800.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเพลินตา    โมสกุล   
 
 
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ

เบิกจ่าย 
กิจกรรม 30.00 52.00 73.00 96.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. ค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่าย ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
3. สารสนเทศประจ าปีการศึกษา1/2561 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 96.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
4. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกอง
นโยบายและแผน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่าย ร้อยละ 0.00 52.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามไตรมาส ก าหนดแนวทางป้องกนั 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน    รหสัโครงการ 6112000002 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดท าแผน การจัดท างบประมาณ การติดตามและประเมินผล การรายงานผล
การด าเนินงานต่างๆ การจัดท าสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการด าเนินงานวิเทศ
สัมพันธ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยซึ่งจะน า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาสนับสนุนงานต่างๆ ภายในกองนโยบายและแผน โดยจะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีความบกพร่องในปีที่ผ่านมา นั้น  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรภายในกองนโยบายและแผนมีวัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 กองนโยบายและแผน 
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6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 75,840.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนครุภัณฑ์ รายการ 7 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 30 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 
รหัส                                                                                                    

12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. คอมพิวเตอร์ส านักงาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี 
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
MB โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน หรือ  
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 
MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 
GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 
Onboard Graphics ที่ มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 
ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 

22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 
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State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 
หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า 
มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 
1 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. คอมพิวเตอร์ส านักงาน ราคา 
22000 จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
22,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 22,000.00 
บาท 

 2. เครื่องส ารองไฟ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - มีก าลังไฟฟ้าด้าน
นอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 
Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 
15 นาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16800 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องส ารองไฟ ราคา 2,800.00 
จ านวน 6.00 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
16,800.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 16,800.00 
บาท 

16,800.00 16,800.00 0.00 0.00 0.00 

 3. ตู้เอกสาร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองนฌยบายและแผน 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : 1.มีมือจับชนิดบิด 
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ตู้เอกสาร ราคา 5500 จ านวน 2 
รายการ รวมเป็นเงิน 11,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 11,000.00 
บาท 

11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 

 4. Harddisk แบบพกพา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองนโยบายและแผน 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : External Hard 
Drives จากแบรนด์ SEAGATE 
ความจุมากถึง 2 TB 
ปกป้องข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย
ด้วยการแบ็คอัพที่มีความยืดหยุ่น 
USB 3.0 Plug-and-Play โดยไม่ต้อง
ใช้อะแดปเตอร์ 
ประเภท HDD: 2.5 "SATA 
มีสีให้เลือก 4 สี สีแดง สีด า สีน้ าเงิน 
สีเทา 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. Harddik แบบพกพา ราคา 3000 
จ านวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
9,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 9,000.00 
บาท 

9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 
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 5. ตู้เหล็ก 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 31
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ตู้เก็บเอกสาร 
แบบฟอร์ม  
ชนิด 15 ลิ้นชัก 
มีกุญแจ 1 ชุด 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ตู้เหล็ก ราคา 6,000 จ านวน 1.00 
ชึ้น รวมเป็นเงิน 6,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 6,000.00 
บาท 

6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 

 6. เครื่องตีเบอร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : โครงสร้างเหล็ก 
ตัวเลขสูง 5 มม.  
จ านวนตัวเลข 4 หลัก 
เหมาะส าหรับการพิมพ์ตัวเลข 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องตีเบอร์ ราคา 3000.00 
จ านวน 1.00 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
3,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 3,000.00 
บาท 

3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 

 7. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : pecification 
Print Speed Black : 5.0 ipm 
Print Speed Colour : 8.7 ipm 
Resolution : 4800x1200 dpi 
Max Paper Capacity : 80 Sheets 
Standard Connectivity : Hi-
Speed USB 
Compatible Operating Systems : 
windows 8/ Windows XP/ 
Windows Vista, Mac OS X v10.6 
and later 
การรับประกัน : 1 year 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,740 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ราคา 
4740.00 จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 4,740.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 4,740.00 
บาท 

4,740.00 4,740.00 0.00 0.00 0.00 

 8. ตู้ลิ้นชัก 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ผลิตจากไม้ 
Particae Board 
หนา 25 มม. 
เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ า 
ทนความร้อน และรอยขีดข่วน 
จัดเก็บ 3 ลิ้นชัก 
ขนาด 42x48x65 ซม. 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,300 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ตู้ลิ้นชักแขวนแฟ้ม ราคา 3,300.00 
จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
3,300.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 3,300.00 
บาท 

3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 75,840.0
0 
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเพลินตา    โมสกุล   
 
หมายเหตุ 

ผลผลิต     หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น 
ผลลัพธ์     หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายหรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ 
ผลกระทบ  หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องจากผลผลิต 

 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. คอมพิวเตอร์ส านักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์ ช้ึน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 
2. เครื่องส ารองไฟ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเครื่องส ารอง

ไฟ 
ช้ึน 6.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
3. ตู้เอกสาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนตู้เอกสาร ช้ึน 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
4. Harddisk แบบพกพา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
5. ตู้เหล็ก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนตู้เหล็ก ช้ึน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
6. เครื่องตีเบอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเครื่องตีเบอร์ ช้ึน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
7. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเครื่องพิมพ์

อิงค์เจ็ท 
ช้ึน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
8. ตู้ลิ้นชัก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนตู้ลิ้นชัก ช้ึน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
 

                                                                              
ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

           (นางสาวเพลินตา    โมสกุล)                                                                                
           ต าแหน่ง.......................................... 
           ………/……………../…………… 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ชื่อโครงการ โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา    รหัสโครงการ 
6112000007 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.27 โครงการยกระดับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.4) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี, (S3.5) ผลประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน/ส านัก และมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดี 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 งานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง ตามขั้นตอน ได้มีการประกันคุณภาพในทุกระดับของหน่วยงาน รวมทั้งมีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เป็นประจ าทุกปีการศึกษา งานประกันคุณภาพ จึงจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ขึ้น ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจ
ติดตามปลการด าเนินงาน และน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนางานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ สกอ. และ สมศ. เป็นการเตรียมความพร้อม
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ของหลักสูตร คณะ/ส านัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือให้หลักสูตร คณะ/ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ทราบผลการด าเนินงนตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประเมนิคุณภาพภายใน 

3. เพ่ือพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

4. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อไป 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.ผู้บริหาร 

2.อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.เจ้าหน้าที่ ผู้ท าให้หน้าที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
6. วิธีการด าเนินงาน  

1. ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
2. ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน 
3. ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
4. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 827,360.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.  
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินงานด้านงานประกันคุณภาพ คน 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย มีผลคะแนน  
3.50 ข้ึนไป 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึ
การศึกษา 2560 ระดับ
หลักสูตร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ 
(บุคคลภายนอก) 
56x3000=168000 
2. ค่าตอบแทนกรรมการ 
(บุคคลภายนอก) 
56x2000=112000 
3. ค่าตอบแทนกรรมการและ
เลขานุการ (บุคคลภายใน) 
56x1000=56000 

734,160.00 0.00 0.00 0.00 734,160.00 
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พระนครศรีอยุธยา 4.ค่าพาหนะประธานการมการ 
(บุคคลภายนอก)  
56x2000=112000 
5.ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
(บุคคลภายนอก) 
56x1000=56000 
6.ค่าอาหาร (56x3)x300=50400 
7. ค่าหารว่างและเครื่องด่ืม 
(56x3)x2 มื้อ = 11760 
8. ค่าที่พักประธานกรรมการ 
(บุคคลภายนอก) 
56x1500=84000 
9.ค่าที่พักกรรมการ 
(บุคคลภายนอก) 
56x1500=84000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 734160 บาท 
 

 2. ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2560 ระดับคณะ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 กรกฎาคม 2560 ถึง 1 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ 
4X4500=18000 
2.ค่าตอบแทนกรรมการ 
(บุคคลภายนอก) 
4X3500=14000 
3.ค่าตอบแทนกรรมการ (บุคคล
ภายใน) 4X800=3200 
4.ค่าตอบแทนกรรมการและ
เลขานุการ (บุคคลภายใน) 
4X1000=4000 
5.ค่าตอบแทนผู้ให้สัมภาษณ์ 
300X16=4800 
6.ค่าอาหารคณะกรรมการ
ประเมินฯ (16X300)X2=9600 
7.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
คณะกรรมการประเมินฯ 
(16X35)X4=2240 
8.ค่าอาหารผู้ให้สัมภาษณ์ 
16X100=1600 
9.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมผู้ให้
สัมภาษณ์ 16x35=560 
10.ค่าพาหนะประธานกรรมการ 
4x2000=8000 
11.ค่าพาหนะกรรมการ 
4x2000=8000 
12.ค่าที่พักประธาน 
(4x1200)x2=9600 
13.ค่าที่พักกรรมการ 
(4x1200)x2=9600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93200 บาท 

93,200.00 0.00 0.00 0.00 93,200.00 

        
รวม 827,360.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนหลักสูตร
ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร มีผลคะแนนเฉลี่ย 3.00 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 60.00 

2. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2560 ระดับคณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ 

คน 0.00 0.00 0.00 100.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
มีคณะแนนเฉลี่ย 3.50 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 70.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ    รหัสโครงการ 6113000004 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 กองบริการการศึกษา  เป็นหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอน  
การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา  อาจารย์และบุคลากร  
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งพันธกิจดังกล่าว  เป็นงานที่ต้องจัดท าข้อมูล  การติดต่อประสานงานการออก
เอกสารต่างๆ จ านวนมาก  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของกองบริการการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึง
จ าเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือใช้ปฏิบัติ  และครุภัณฑ์ในการให้บริการแก่นักศึกษาให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาทรัพยากร  สนับสนุนการจัดการศึกษาและให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครุภัณฑ์  จ านวน 5 รายการ 
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6. วิธีการด าเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์  จ านวน 5 รายการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 66,900.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวครุภัณฑ์ รายการ 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน 2 
   2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการบริการ ร้อยละ 65 
เชิงเวลา   
   1. ด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เดือน 3 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองบริการการศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : Intel Core i5 
4 GB DDR4-2400 SDRAM 
1 TB 7200 RPM 
จอ LED  23.8"  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24500 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. คอมพิวเตอร์ ราคา 24500 
จ านวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 
24,500.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
24,500.00 บาท 

24,500.00 24,500.00 0.00 0.00 0.00 

 2. คอมพิวเตอร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม   - 31 ธันวาคม  
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองบริการการศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : CPU : Intel 
Core i3  
Memory : 4 GB DDR4 2133 
MHz 
Hard Disk : 1 TB 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21400 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. คอมพิวเตอร์ ราคา 21400 
จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
21,400.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
21,400.00 บาท 

21,400.00 21,400.00 0.00 0.00 0.00 

 3. เครื่องส ารองไฟ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม  
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองบริการการศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ขนาด 
500VA/300WATT 
3 ช่อง ส ารองไฟฟ้า 
1 ช่องป้องกันไฟกระชาก 
จ านวน 3 เครื่องๆละ 3400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10200 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องส ารองไฟ ราคา 3400 

10,200.00 10,200.00 0.00 0.00 0.00 
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จ านวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
10,200.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
10,200.00 บาท 

 4. ตู้เหล็กบานเลื่อน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองบริการการศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ขนาด 3 ฟุต 
บานเลื่อนทึบทรงสูง 
ท าจากเหล็ก 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4900 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ตู้เหล็กบานเลื่อน ราคา 4900 
จ านวน 1 ชึ้น รวมเป็นเงิน 
4,900.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
4,900.00 บาท 

4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 

 5. ตู้เหล็กบานเลื่อน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1  ตุลาคม  -  31  
ธันวาคม  2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองบริการการศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ขนาด 4 ฟุต 
บานเลื่อนทึบทรงสูง 
ท าจากเหล็ก 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5900 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ตู้เหล็กบานเลื่อน ราคา 5900 
จ านวน 1 ชึ้น รวมเป็นเงิน 
5,900.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
5,900.00 บาท 

5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 66,900.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเกษรา   ศรีวิเชียร   
 
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์ ช้ึน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับบริการ 
ร้อยละ 65.00 0.00 0.00 0.00 

2. คอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับบริการ 
ร้อยละ 65.00 0.00 0.00 0.00 

3. เครื่องส ารองไฟ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์ รายการ 3.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ควมพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับบริการ 
ร้อยละ 65.00 0.00 0.00 0.00 

4. ตู้เหล็กบานเลื่อน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์ ช้ึน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับบริการ 
ร้อยละ 65.00 0.00 0.00 0.00 

5. ตู้เหล็กบานเลื่อน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครุภัณฑ์ ช้ึน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับบริการ 
ร้อยละ 65.00 0.00 0.00 0.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ บริหารการจัดการเรียนการสอน  ภาคปกติ    รหัสโครงการ 6113000006 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 กองบริการการศึกษา  เป็นหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรี ยน
การสอนการพัฒนางานประมวล  การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา  อาจารยื  และ
บุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งพันธกิจดังกล่าว  เป็นงานที่ต้องจัดท าข้อมูล  การติดต่อประสานงาน
การออกเอกสารต่างๆ จ านวนมาก  และการไปราชการเพ่ือติดต่อประสานงานเพ่ือตดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ  เกี่ยวกับการศึกษา  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของกองบริการการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึง
จ าเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.จ านวนนักศึกษาภาคปติลงทะเบียน 5,500 คน 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  1,100 คน 
3. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปี 2561  1,500 คน 

 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดซื้อวัสดุส านักงาน ไปราชการ  อบรม  สัมมนา  ค่าศษะษรณูปโภค 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 160,600.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน คน 5,500 
   2. จ านวนผุ้ส าเร็จการศึกษา คน 1,100 
   3. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปี 2561 คน 1,500 
เชิงคุณภาพ    
   1. จัดตารางเรียน  ตารางสอน  และการประมวลผลของนักศึกษา ภาคเรียน 2 
   2. นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่ก าหนด ภาคเรียน 2 
   3. นักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ก าหนด คน 1,500 
เชิงเวลา   
   1. ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เดือน 12 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 กรกฎาคม - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองบริการการศึกษา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  20000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

 2. ค่าสาธารณูปโภค/
โทรศัพท์/แสตมป์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30  
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองบริการการศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่า
สาธารณูปโภค/โทรศัพท์/แสตมป์  
24000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24000 บาท 

24,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00 

 3. ไปประชุม/ไปราชการ/
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม  2560 - 30  
กันยายน  2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองบริการการศึกษา 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ไปประชุม/ไป
ราชการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน  20000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 14,000.00 
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 4. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม  2560 - 31  
กันยายน  2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองบริการการศึกษา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 96600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96600 บาท 

96,600.00 0.00 30,000.00 66,600.00 0.00 

รวม 160,600.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเกษรา   ศรีวิเชียร   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ 
คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผุ้เข้ารับบริการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 65.00 

2. ค่าสาธารณูปโภค/โทรศัพท์/แสตมป์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภค 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการ 

ร้อยละ 65.00 65.00 65.00 65.00 

3. ไปประชุม/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาและไปราชการ 

คร้ัง 0.00 1.00 1.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการ 

ร้อยละ 0.00 65.00 65.00 65.00 

4. จัดซื้อวัสดุส านักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวัสดุเพียงพอ
ต่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 

คร้ัง 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการ 

ร้อยละ 0.00 65.00 65.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ จัดการศึกษาทั่วไป ภาคปกติ    รหัสโครงการ 6113000008 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.25 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.4) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี, (S3.5) ผลประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน/ส านัก และมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดี 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2552  ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ  ซึ่งต้องมีการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ  วิธีการ
สอน  การวัดผลอย่างน้อยๆ 5 ปีนั้น  เพ่ือให้การบริการจัดการ  การเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว  และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  การจัดท าสื่อการสอน  
เอกสารค าสอน  ตลอดจนเอสารการประเมินผลการศึกษา  ให้ครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมกับกับสมกับนักศึกษา  
อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการบริหารค่าใช้จ่าย
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 จ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 5500 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามแผนการเรียนที่ก าหนด 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 536,350.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป คน 5,500 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ถูกต้องตามโ๕รงสร้างที่ก าหนด ภาคเรียน 2 
เชิงเวลา   
   1. ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ภาคเรียน 2 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ค่าวัสดุ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม  2560 - 30  
กันยายน  2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองบริการการศึกษา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ  
531350 บาท 
ค่าตอบแทน  5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 536350 บาท 

536,350.00 5,000.00 270,000.00 0.00 261,350.00 

        
        

รวม 536,350.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเกษรา   ศรีวิเชียร   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ค่าวัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา

ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
คร้ัง 0.00 1.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการ 

ร้อยละ 0.00 65.00 0.00 65.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา    รหัสโครงการ 6114000002 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องเป็น
ภารกิจหลัก จึงควรเตรียมความพร้อมในด้าน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และต้อง
มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว พร้อมใช้งานเพ่ือ สนับสนุนในการบริหารจัดการและการให้บริการ
ด้านข้อมูลแก่นักศึกษาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ 1,500 คน 

2.จ านวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 100 คน 
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6. วิธีการด าเนินงาน -จัดซื้อวัสดุส านักงาน
-ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน
-จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 102,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ คน 1,500 
   2. จ านวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คน 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่1 ร้อยละ 62 
   2. ไตรมาสที่2 ร้อยละ 23 
   3. ไตรมาสที่3 ร้อยละ 13 
   4. ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 3 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ต.ค.60-31 มี.ค.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท 

60,000.00 40,000.00 20,000.00 0.00 0.00 

 2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ต.ค.60-30 มิ.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 20,000.00 0.00 10,000.00 0.00 

 3. ค่าสาธารณูปโภค 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : จ่ายค่า
สาธารณูปโภค 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท 

12,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

รวม 102,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกมลทิพย์  เถี่ยนมิตรภาพ   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดซื้อวัสดุส านักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2 คร้ัง 1.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 
ร้อยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

คร้ัง 1.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

3. ค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่า
สาธารณูปโภค 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน    รหัสโครงการ 6114000004 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.29 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (A3.8) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร  มนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  การที่มนุษย์ได้ท าสิ่งใหม่จะเป็นบ่อ
เกิดท าให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง  ตามไปด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการน าศักยภาพของแต่
ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติราชการและสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล            
เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน  ซึ่งนอกจากเป็นการ
เสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้างขวัญก าลังในการท างาน ที่นับว่าเป็น
สวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กรซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่บุคลากรในหน่วยงาน จะต้องได้รับได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการ
บริการที่ดี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
และการบริการที่ดี (Service Mind)  

2.เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถ  
ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา จ านวน 13 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน อบรมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2561  ถึง วันที่ 30/06/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 32,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาได้เข้ารับการพัฒนา คน 13 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาได้เข้ารับการพัฒนา คน 13 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เม.ย.61- 30 มิ.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 10,800 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 7,800 บาท 
3.ค่าอาหารเย็น 5,200 บาท 
4.ค่าอาหารว่าง 2,600 บาท 
5.ค่าวัสดุ 5,600 บาท 
7.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 500 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,500 บาท 

32,500.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00 

        
        

รวม 32,500.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกมลทิพย์  เถี่ยนมิตรภาพ   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรกอง
พัฒนานักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0.00 0.00 13.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรได้รับ
ความรู้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี พ.ศ.2561    รหัสโครงการ 6114000009 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.8) ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง, (S3.10) ร้อย

ละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาซึ่งมีทั้งนักศึกษาภาค
ปกติและนักศึกษาภาค กศ.บป.  และในแต่ละปีการศึกษาจะมีจ านวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
หลายสาขาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ทั้งนี้ ส าหรับในปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีจ านวนทั้งสิ้น 14 ,00  คน แบ่งเป็น บัณฑิต(ระดับปริญญาตรี) จ านวน 
1,400 คนและมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) จ านวน 120  คน ซึ่งในปีการศึกษา 2559-2560  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต 

2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิต และมหาบัณฑิตได้เข้าร่วมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
3.เพ่ือสร้างความร่วมมือในการท างานระหว่างมหาวิทยาลัยกับพ้ืนที่โดยการสรรหาและมอบปริญญาบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ให้กับคนในพ้ืนที่ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 1,400 คน  

จ านวนมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 120 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี พ.ศ.2561 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/07/2561  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนบัณฑิตปริญญาตรี คน 1,400 
   2. จ านวนบัณฑิตปริญญาโท คน 120 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมการฝึกซ้อมย่อย 
ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมใหญ่ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ก.ค.61-30 ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าตอบแทน
นักศึกษาต้นแบบ 27000 
2.ค่าคู่มือฝึกซ้อมบัณฑิต 21000 
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 20740 
4.ค่าปกปริญญา 86800 
5.ค่าใบปริญญา 14000 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 169,540 บาท 

169,540.00 0.00 0.00 0.00 169,540.00 

 2. งานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ก.ค.61-30ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.ค่าเบี้ยเลี้ยง
ผู้บริหาร 15 คนๆละ 270 บาท 
รวม 4,050 บาท 
2.ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
159 คนๆละ 240 บาท รวม 
38,160 บาท 
3.ค่าเช่ารถตู้ 11 คันๆละ 2,250 
บาท รวม 24,750 บาท 
4.ค่าน้ ามันรถบัส 2 คันๆละ 
2,000 บาท รวม 4,000 บาท 
5.ค่าน้ ามันรถตู้ 5 คันๆละ 1,500 
บาท รวม 7,500 บาท 
6.ค่าทางด่วน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,460 บาท 

80,460.00 0.00 0.00 0.00 80,460.00 

        
รวม 250,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองพัฒนานักศึกษา   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม 
และฝึกซ้อมใหญ่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการ
ฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ ฝึกซ้อม
รวม 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของบัณฑิตในการจัดกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

2. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ด าเนินการจัด
งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของบัณฑิตในการจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์    รหัสโครงการ 
6114000011 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.8) ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง, (S3.10) ร้อย

ละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
   การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
แบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดย
องค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สั งคม 
สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทางกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยองค์การนักศึกษา จากกิ จกรรม
ต่อไปนี้ เช่น กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ี พึงประสงค ์
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับสถาบัน 
ครบทัง้ 5 ประเภทที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา คือ กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

2.เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรม และน าไปประยุกต์ใช้ในในการเรียน และการ
ด าเนินชีวิตได้ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
  1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.1.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1.2 มีนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม 

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.2 นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 585,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. มีนักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80 
   2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้
ความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 3 ชั้วโมงๆละ 
1200 บาท  เป็นเงิน 3600 บาท 
2.ค่าติดตามประเมินผล  เป็นเงิน 
500 บาท 
3. ค่าป้าย  เป็นเงิน 1000 บาท 
4. ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  เป็น
เงิน 2000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7100 บาท 

7,100.00 7,100.00 0.00 0.00 0.00 
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 2. กิจกรรมที่ 2 การแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา "113 ปี 
ศรีอยุธยาเกมส์" 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สนามกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่ากรรมการ
ตัดสินกีฬา 30000 บาท 
2. ค่าบ ารุงวงดุริยางค์  6000 
บาท 
3. ค่าติดตามประเมินผล 500 
บาท 
4. ค่าจัดท าพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬา 9000 บาท 
5. ค่าจัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน
กีฬา 30 เล่มๆละ100 บาท เป็น
เงิน 3000 บาท 
6. ค่าถ้วยรางวัล  12000 บาท 
7. ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
10000 บาท 
8. ค่าป้าย  6000 บาท 
9. ค่าตกแต่งกระถางคบเพลิง 
5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81500 บาท 
 

81,500.00 0.00 81,500.00 0.00 0.00 

 3. กิจกรรมที่ 3 เย็นทั่วหล้า
มหาสงกรานต์ ราชภัฏกรุง
เก่า 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าการแสดง
ดนตรี 5000 บาท 
2. ค่าติดตามประเมินผล 500 
บาท 
3. ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่ 
9000 บาท 
4. ค่าป้าย 5000 บาท 
5. ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
5000 บาท 
6. ค่าพวงมาลัย 100 พวงๆละ 20 
บาท เป็นเงิน 2000 บาท 
7. ค่าจัดพานดอกไม้ 20 พานๆละ 
300 บาท เป็นเงิน 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32500 บาท 
 

32,500.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00 

 4. กิจกรรมที่ 4 ชมรม
นักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุในการจัด
กิจกรรม  50000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 
 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

 5. กิจกรรมที่ 5 เปิดโลก
กิจกรรม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าติดตาม
ประเมินผล 500 บาท 
2. ค่าโล่รางวัล  3000 บาท 
4. ค่ากรอบรูป 20 อันๆละ 150 
บาท เป็นเงิน 3000 บาท 
ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่  3500 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 6. กิจกรรมที่ 6 การเลือกต้ัง
นายกองค์การบริหาร
นักศึกษา ภาคปกติ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าติดตาม
ประเมินผล 500 บาท 
2. ค่าป้าย 6000 บาท 
3. ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
2000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  8500 บาท 

8,500.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 
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 7. กิจกรรมที่ 7 เชิดชูเกียรติ
ผู้น านักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าอาหาร
กลางวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 
80 บาท เป็นเงิน 4000 บาท 
2. ค่าติดตามประเมินผล 500 
บาท 
3. ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่ 
5000 บาท 
4. ค่าโล่รางวัล 50 อันๆละ 600 
บาท เป็นเงิน 30000 บาท 
5. ค่ากรอบรูป 50 อันๆละ 200 
บาท เป็นเงิน 10000 บาท 
6. ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
2500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52000 บาท 

52,000.00 0.00 0.00 52,000.00 0.00 

 8. กิจกรรมที่ 8 การอบรม
เชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษา 
เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 3 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 
1200 บาท เป็นเงิน 21600 บาท 
2.ค่าที่พัก 50 คนๆละ 3 คืนๆละ 
500 บาท เป็นเงิน 75000 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 
4 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 
20000 บาท 
4. ค่าอาหารเย็น 50 คนๆละ 2 
มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 
10000 บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 50 
คนๆละ 6 มื้อๆละ 25 บาท เป็น
เงิน 17500 บาท 
6. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  20000 
บาท 
7. ค่าติดตามประเมินผล   500 
บาท 
8. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม  3000 บาท 
9. ค่าป้าย 500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 168100 บาท 

168,100.00 0.00 0.00 168,100.00 0.00 

 9. กิจกรรมที่9 พิธีไหว้ครู 
"พระคุณที่สาม" ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าบ ารุงดนตรี
ไทย 1000 บาท 
2. ค่าติดตามประเมินผล 500 
บาท 
3. ค่าตกแกต่งเวทีและสถานที่ 
8000 บาท 
4. ค่าป้าย 5000 บาท 
5. ค่าพวงมาลัย 100 พวงๆละ 20 
บาท เป็นเงิน 2000 บาท 
6. ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
3000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19500 บาท 
 

19,500.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 

 10. กิจกรรมที่ 10 พิธี
อัญเชิญตราพระราชลัญจกร 
ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 1500 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 37500 
บาท 
2. ค่าติดตามประเมินผล 500 
บาท 
3.ค่าเช่าเวทีและระบบเสียง 
20000 บาท 
4.ค่าเช้าเต๊นท์  6 เต๊นท์ๆละ 
1500 บาท เป็นเงิน 9000 บาท 
5. ค่าถ่ายวีดิโอ  3000 บาท 
6.ค่าจัดพานดอกไม้ 6 พานๆละ 
500 บาท เป็นเงิน 3000 บาท 

101,500.00 0.00 0.00 0.00 101,500.00 
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7. ค่าป้าย  15000 บาท 
8. ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่ 
9000 บาท 
9. ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
4500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101500 บาท 

 11. กิจกรรมที่ 11 ส านึกรัก
มหาวิทยาลัย "คนของ
พระราชา ข้าของแผ่นดิน" 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร 1 
คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 1800 บาท 
2. ค่าติดตามประเมินผล 500 
บาท 
3. ค่าป้าย 500 บาท 
4. ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่ 
1500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4300 บาท 

4,300.00 0.00 4,300.00 0.00 0.00 

 12. สภานักศึกษาพบ
นักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าวัสดุ 4000 
บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร 2000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 

6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 

 13. กิจกรรมการเสริมสร้าง
ศักยภาพสภานักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าจ้างเหมา
รถ  10000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 15 
คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท  เป็น
เงิน 1500 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 15 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 
1500 บาท 
4. ค่าอาหารเย็น  15 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 1500 
บาท 
5. ค่าวัสดุ  1750 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16250  บาท 

16,250.00 0.00 16,250.00 0.00 0.00 

 14. กิจกรรมการประกวดสื่อ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าเงินรางวัล  
16000 บาท 
2. ค่าวัสดุ 2000 บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสาร 1000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19000 บาท 

19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 

 15. กิจกรรมรณรงค์การแต่ง
กายถูกระเบียบของนักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าวัสดุ 8750 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8750 บาท 

8,750.00 0.00 8,750.00 0.00 0.00 

รวม 585,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพรศักดิ์  ทรัพย์สมบัติ   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้และ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1200 คน 1200.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา "113 ปี ศรีอยุธยาเกมส์" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนคนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 1200.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมที่ 3 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 
ราชภัฏกรุงเก่า 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 1200.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

4. กิจกรรมที่ 4 ชมรมนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 1200.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

5. กิจกรรมที่ 5 เปิดโลกกิจกรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 1200.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

6. กิจกรรมที่ 6 การเลือกต้ังนายกองค์การ
บริหารนักศึกษา ภาคปกติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านววน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 1200.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

7. กิจกรรมที่ 7 เชิดชูเกียรติผู้น านักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 50.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

8. กิจกรรมที่ 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น า
นักศึกษา เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 50.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

9. กิจกรรมที่9 พิธีไหว้ครู "พระคุณที่สาม" 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 1200.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

10. กิจกรรมที่ 10 พิธีอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1200.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

11. กิจกรรมที่ 11 ส านึกรักมหาวิทยาลัย 
"คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 1200.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

12. สภานักศึกษาพบนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วม 

คน 0.00 1200.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

13. กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพสภา
นักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 15.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

14. กิจกรรมการประกวดสื่อรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 1200.00 0.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

15. กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ
ของนักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 1200.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล    รหสัโครงการ 6114000013 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในด้านของการ
ให้บริการทางกายภาพ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และมีพันธกิจหลักในการส่งเสริม
ทางด้านการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้น
สุขภาพท่ีดีเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาและร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในขณะที่นักศึกษาท ากิจกรรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ มหาลัย
จึงควรจัดให้มีแพทย์และพยาบาลมาบริการให้ค าปรึกษา ตรวจรักษาเบื้องต้น มีสวัสดิการตรวจสุขภาพให้แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มีบุคลากรอยู่ประจ าในการอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่นักศึกษา และจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่
จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารย์
และบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถด าเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ อนามัยให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาภาคปกติ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้านสุขภาพและอนามัย จ านวน 
500 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 1.ด าเนินกาาจ้างแพทย์-พยาบาลมาตรวจรักษา 2.จัดหาและให้บริการยาและเวชภัณฑ์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 80,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับบริการ คน 500 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. มีการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 74 
   2. มีการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 13 
   3. มีการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 4 
   4. มีการเบิกจ่ายไตรมาสที่4 ร้อยละ 8 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. งานส่งเสริมสุขอนามัยและ
การรักษาพยาบาล 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ต.ค.60-30ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ห้องพยาบาล 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ด าเนินการจ้าง
แพทย์-พยาบาล 35,260 บาท 
2.ด าเนินการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ 44,740 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

80,000.00 59,500.00 10,660.00 3,280.00 6,560.00 

        
        

รวม 80,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรนุช  เจียมพงษ์   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. งานส่งเสริมสุขอนามัยและการ
รักษาพยาบาล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการด าเนินการ
จ้างแพทย์-พยาบาล 

คร้ัง 2.00 3.00 1.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ งานบริการหอพักนักศึกษา    รหัสโครงการ 6114000015 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, (S4.3) ระดับผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดบริการด้านที่พักอาศัยส าหรับ
นักศึกษา ส าหรับนักศึกษาหญิง นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฯ และนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองใน
การจัดการเรียนการสอนแบบระบบปิด  หอพักนักศึกษามุ่งเน้นการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา และจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมทั้งฝึกให้นักศึกษาเป็ นคนมี
ระเบียบ วินัย มีน้ าใจต่อผู้อื่น สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

ดังนั้นหอพักนักศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรไว้ดูแลอ านวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยยามฉุกเฉิน
ที่นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ และมีบุคลากรไว้คอยรักษาความสะอาดของหอพักให้ถูกสุขอนามัย มีการจัดเตรียม 
วัสดุ อุปกรณ์ ที่พร้อมใช้  ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพดังเดิม และมีระบบการสื่อสารที่สามารถให้
ผู้ปกครองหรือนักศึกษาติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลหอพักได้หรือติดต่อยามฉุกเฉินกับผู้ปกครองของนักศึกษา 
ทั้งนี้ นักศึกษา และผู้ปกครองของนักศึกษาที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับ  ความปลอดภัยและการบริ การที่ดีจากทาง
มหาวิทยาลัย  
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือสนับสนุนบริการและอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดได้มีที่พักปลอดภัย 

2.เพ่ือสนับสนุนบริการและอ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลทั่วไปเข้าพักภายในหอพัก 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 จ านวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักประจ าปีการศึกษา 2560 เทอม 1/2559 412 คน 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักประจ าปีการศึกษา 2561 เทอม1/2560 412 คน 
จ านวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา 19 คน 

 
6. วิธีการด าเนินงาน งานบริหารงานหอพัก -ค่าตอบแทนล่วงเวลาวันเสาร์-อาททิตย์ -ค่าใช้สอยและวัสดุเช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ , ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์,ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุส านกงาน/ค่าวัสดุไฟฟ้า/ประปา-ค่าสาธารณูปโภค 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 661,200.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักประจ าปีการศึกษา 2560 เทอม 1/2559 คน 412 
   2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักประจ าปีการศึกษา 2561 เทอม1/2560 คน 412 
   3. จ านวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา คน 19 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60 – ธ.ค.60) เบิกจ่ายร้อยละ ........ ....เป็นเงิน....... 189,160.......บาท ร้อยละ 30 
   2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61 – มี.ค.61) เบิกจ่าย .......  ....เป็นเงิน........ 186,300.......บาท ร้อยละ 30 
   3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 – มิ.ย.61) เบิกจ่าย...... ....เป็นเงิน........ 186,300.......บาท ร้อยละ 30 
   4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.561 – ก.ย.61) เบิกจ่าย ............เป็นเงิน........ 99,440......บาท ร้อยละ 15 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ค่าตอบแทนล่วงเวลา 
เสาร์-อาทิตย์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ต.ค.60-30ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   หอพักนักศึกษา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ด าเนินการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา
เสาร์-อาทิตย์  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,000 บาท 

126,000.00 32,760.00 31,500.00 31,500.00 30,240.00 

 2. ค่าใช้สอยและวัสดุ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ต.ค.60-30ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   หอพักนักศึกษา กอง
พัฒนานักศึกษา 
 
 
 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : มีการด าเนินการ
ซื้อจ้าง-เบิกจ่ายค่าใช้สอยและ
วัสดุ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 516,000 บาท 

516,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 66,000.00 
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 3. ค่าโทรศัพท์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   หอพักนักศึกษา กอง
พัฒนานักศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : มีการเบิกจ่ายค่า
โทรศัพท์จ านวน 12 ครั้ง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,200 บาท 

19,200.00 6,400.00 4,800.00 4,800.00 3,200.00 

รวม 661,200.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกาญจนา จินตนา   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ค่าตอบแทนล่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ด าเนินการ

เบิกจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา 
คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. ค่าใช้สอยและวัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ด าเนินการซื้อ
จ้าง-เบิกจ่ายค่าใช้สอยและวัสดุ 

คร้ัง 6.00 6.00 6.00 6.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. ค่าโทรศัพท์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการเบิกจ่ายค่า
โทรศัพท ์

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา(งบ บ.กศ.)    รหัสโครงการ 6114000016 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, (S4.3) ระดับผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดบริการด้านที่พักอาศัยส าหรับ
นักศึกษา ส าหรับนักศึกษาหญิง นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฯ และนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองใน
การจัดการเรียนการสอนแบบระบบปิด  หอพักนักศึกษามุ่งเน้นการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา และจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมทั้งฝึกให้นักศึกษาเป็ นคนมี
ระเบียบ วินัย มีน้ าใจต่อผู้อ่ืน สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้น หอพักนักศึกษาจึงจ าเป็นจะต้อง
จัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นไว้ส าหรับบริการนักศึกษา ให้เพียงพอและพร้อมใช้ งาน เพ่ือให้การจัดบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หอพักนักศึกษาที่จ าเป็นไว้ส าหรับให้บริการแก่นักศึกษา 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 จ านวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักประจ าปีการศึกษา 2559 เทอม 2/2559 412 คน 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักประจ าปีการศึกษา 2560 เทอม 1/2560 412 คน 
จ านวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา 19 คน 

 
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ-เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 18 ชุด-รถตัดหญ้า 4 
ล้อ-ปั๊มไดโว่-เตียงเหล็ก 2 ชั้น 3.5 ฟุต พร้อมพ้ืนไม้อัด-ตู้เสื้อผ้าบานทึบ-โทรศัพท์ชนิด  IP PHONE 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 947,900.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักประจ าปีการศึกษา 2559 เทอม 2/2559 คน 412 
   2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักประจ าปีการศึกษา 2560 เทอม 1/2560 คน 412 
   3. จ านวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา คน 19 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60 – ธ.ค.60) ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดซื้อครุภัณฑ์ประจ า
หอพักนักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   01/10/2560 - 
30/09/2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   หอพักนักศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : 1.ชุดออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 1 ชุด ราคา 
223,200 บาท 
2.รถตัดหญ้า 4 ล้อ 1 คัน ราคา 
16,500 
3.ปั๊มไดโว่ 6 ตัว ราคา 25,500 
บาท 
4.เตียงเหล็ก 2 ชั้น 3.5 ฟุตพร้อม
พื้นไม้อัด 50 ชุด ราคา 349,500 
บาท 
5.ตู้เสื้อผ้าบานทึบ 40 ใบ ราคา 
239,600 บาท 
6.โทรศัพท์ชนิด IP Phone 24 
เครื่อง 93,600 บาท 
 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 947,900 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. รถตัดหญ้า 4 ล้อ ราคา 
16,500 จ านวน 1 เครื่อง รวม
เป็นเงิน 16,500.00 บาท 
2. เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
ราคา 223,200 จ านวน 1 ชุด 
รวมเป็นเงิน 223,200.00 บาท 
3. ปั๊มไดไว่ ราคา 4,250 จ านวน 
6 ตัว รวมเป็นเงิน 25,500.00 

947,900.00 947,900.00 0.00 0.00 0.00 
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บาท 
4. เตียงเหล็ก 2 ชั้น 3.5 ฟุต 
พร้อมพ้ืนไม้อัด ราคา 6,990 
จ านวน 50 ชุด รวมเป็นเงิน 
349,500.00 บาท 
5. ตู้เสื้อผ้าบานทึบ ราคา 5,990 
จ านวน 40 ชึ้น รวมเป็นเงิน 
239,600.00 บาท 
6. โทรศัพท์ชนิด PI PHONE 
ราคา 3900 จ านวน 24 เครื่อง 
รวมเป็นเงิน 93,600.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
947,900.00 บาท 

        
        

รวม 947,900.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกาญจนา จินตนา   
 
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าหอพักนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 6.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
รหัสโครงการ 6114000018 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.8) ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง, (S3.10) ร้อย

ละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การเสริมสร้างคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ เป้าหมายของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังกล่าว 
เพ่ือให้บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาบัณฑิตไปสู่เป้าหมายดังกล่าวจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะสาขาวิชาซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิต
ในความรับผิดชอบของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงเป็นเรื่องใหญ่มาก และจ าเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ต้องร่วมมือกัน การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฺ จ าเป็นต้องคิดและวาง
แผนการพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมทั้งระบบ ทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมทั้งกิจกรรม
เสริมนอกห้องเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย  
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดแข่งขันกีฬา ไหว้ครู เลือกตั้ง งานปีใหม่ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 94,764.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คน 1,000 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 2 ร้อยละ 91 
   2. ไตรมาส 3 ร้อยละ 4 
   3. ไตรมาส 4 ร้อยละ 5 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. 1.งานกีฬาสัมพันธ์ภายใน 
"113 ปี ศรีอยุธยาเกมส์" 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561 ถึง 31 
มีนาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
ค่าตกแต่งสถานที่  1 ครั้งๆละ 
10,000 บาท ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 500 คน ๆละ 1 มื้อๆ
ละ 35 บาท เป็นเงิน 17,500 
บาท  
ค่าวัสดุ 1ครั้ง 40,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,500 บาท 

67,500.00 0.00 67,500.00 0.00 0.00 

 2. 2. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ "สานสัมพันธ์น้องพี่
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์" 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม 2561 ถึง 31 
มีนาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย  
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 400 
คน ๆละ 1 มื้อ ๆละ 35 บาท เป็น
เงิน 14,000 บาท  
ค่าจ้างวงดนตรี 1 ครั้ง ๆละ 
4,000 บาท 
ค่าวัสดุ 1 ครั้ง ๆละ 464 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,464 บาท 
 

18,464.00 0.00 18,464.00 0.00 0.00 

 3. 3.เลือกต้ังนายกสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน 2561 ถึง 30 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย : จ้าง
ท าคูหาเลือกต้ัง 3 อัน ๆละ 500 
บาท เป็นเงิน 1,500 บาท  
ค่าวัสดุ 1 ครั้ง ๆละ 2,500 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,000  บาท 

4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 
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มิถุนายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

 4. 4.พระคุณที่สาม (ไหว้ครู) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย : จ้าง
ท าพานไหว้ครู 8 พาน ๆละ 600 
บาท เป็นเงิน 4,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800  บาท 

4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 

รวม 94,764.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. 1.งานกีฬาสัมพันธ์ภายใน "113 ปี ศรี
อยุธยาเกมส์" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 500.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0.00 500.00 0.00 0.00 

2. 2. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "สาน
สัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 400.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา ร้อยละ 0.00 400.00 0.00 0.00 
3. 3.เลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 200.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

4. 4.พระคุณที่สาม (ไหว้ครู) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 400.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา    รหัสโครงการ 6114000019 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งจัดบริการ
สวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักศึกษา ที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาให้เล็งเห็นและให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาให้ได้รับบริการ
ทั้งด้านกายภาพและคุณภาพชีวิตในด้านวิชาการและกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  ที่จะส่งผลให้นักศึกษา มี
ศักยภาพในการเรียนรู้และให้ความส าคัญต่อการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ   

ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษาจึงมีหน้าที่หลักในการด าเนินการจัดซื้อจัดหาให้วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จ าเป็น 
เพียงพอ และมีความหลากหลายที่สามารถให้บริการแก่นักศึกษาท าให้นักศึกษาได้ใช้และเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม  การบริการในด้านต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินการจัด
กิจกรรม การบริการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทันสมัยและอ านวยความแก่สะดวกแก่นักศึกษามากยิ่งข้ึน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความจ าเป็นไว้สนับสนุนในด้านการให้บริการและอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 

2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือรองรับการบริการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 31/12/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 113,773.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษา คน 1,500 
   2. จ านวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คน 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์กอง
พัฒนานักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ต.ค.60 -31 ธ.ค.60 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 
รายการ 
1.เก้าอี้ 30 ตัว  81,000 บาท 
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
18,000 บาท 
3.ชุดโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด 
14,773 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,773 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เก้าอี้ส านักงาน ราคา 2700 
จ านวน 30 ตัว รวมเป็นเงิน 
81,000.00 บาท 
2. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ราคา 
18000 จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 18,000.00 บาท 
3. ชุดโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ราคา 
14,773 จ านวน 1 ชุด รวมเป็น
เงิน 14,773.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
113,773.00 บาท 

113,773.00 113,773.00 0.00 0.00 0.00 

        
        

รวม 113,773.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ กมลทิพย์  เถี่ยนมิตรภาพ   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ 
รายการ 3.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารกองพัฒนานักศึกษา    รหัสโครงการ 6114000020 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
  อาคารสถานที่  บรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการเรียนรู้      
และเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานในการให้บริการและ
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและจัดสภาพแวดล้อม พร้อมใช้
งาน มีความทันสมัย และมีพ้ืนที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา ต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาอาคาร
สถานที่เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ  และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัย  ใช้ งานได้อย่างเหมาะสมกับการให้บริการ
และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในด้านการให้บริกา 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือจัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้   
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5. กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับบริการ 
6. วิธีการด าเนินงาน งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารกองพัฒนานักศึกษา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 31/12/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 98,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 

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

เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ คน 1,500 
   2. จ านวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับบริการ คน 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. งานปรับปรุงอาคารกอง
พัฒนานักศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ต.ค.60-31 ธ.ค.60 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

สิ่งก่อสร้าง 
   รายละเอียด : 1.งานปรับปรุง
อาคารกองพัฒนานักศึกษาจ านวน 
1 งาน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,000 บาท 

98,000.00 98,000.00 0.00 0.00 0.00 

        
        

รวม 98,000.00     
 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกมลทิพย์  เถี่ยนมิตรภาพ   
 

13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. งานปรับปรุงอาคารกองพัฒนานักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการปรับปรุง

อาคารกองพัฒนานักศึกษา 
งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี    รหสั
โครงการ 6114000030 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.8) ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง, (S3.10) ร้อย

ละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
แบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดย
องค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโล 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และน าไปประยุกต์ใช้ในในการเรียน               
และการด าเนินชีวิตได้ 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม 
 

6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 60,447.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม คน 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80 
   2. 2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กีฬาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา "113ปี 
ศรีอยุธยาเกมส์" 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าตกแต่ง
ขบวนพาเหรด 1 งานๆละ 10000 
บาท เป็นเงิน 10000 บาท 
2. ค่าตกแต่งสถานที่ 1 งานๆละ 
10000 บาท เป็นเงิน 10000 
บาท 
3.ค่าอุปกรณ์กีฬา  3447 บาท 
4. ค่าชุดนักกีฬา 120 คนๆละ 1 
ชุดๆละ200 บาท เป็นเงิน 20000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43447 บาท 

43,447.00 0.00 43,447.00 0.00 0.00 

 2. การเลือกต้ังนายกสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าจ้างท าหีบ
เลือกต้ัง 1 หีบๆละ 1500 บาท 
เป็นเงิน 1500 บาท 
2. ค่าป้ายไวนิล 1 ผื่นๆละ 500 
บาท เป็นเงิน 500 บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสาร 500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2500 บาท 
 

2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 

 3. เติมรักให้น้อง "Season 
14" (รับน้องคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าจ้างจัดท า
ซุ้ม 16 ซุ้มๆละ 500 บาท เป็นเงิน 
8000 บาท 
2. ค่าป้ายไวนิล 1 ผื่นๆละ 500 
บาท เป็นเงิน 500 บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสาร 1000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9500 บาท 
 

9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 
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 4. พิธีไหว้ครู "พระคุณที่สาม" 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าจ้างท าพาน
ไหว้ครู 8 พานๆละ 625 บาท 
เป็นเงิน 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

รวม 60,447.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
หมายเหตุ 

ผลผลิต     หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น 
ผลลัพธ์     หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายหรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ 
ผลกระทบ  หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องจากผลผลิต 

 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา "113ปี ศรีอยุธยาเกมส์" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 200.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

2. การเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกาา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 200.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

3. เติมรักให้น้อง "Season 14" (รับน้อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศกึาา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 200.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

4. พิธีไหว้ครู "พระคุณที่สาม" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 200.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ    รหัสโครงการ 
6114000031 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 

             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.8) ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง, (S3.10) ร้อย

ละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
แบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดย
สโมสรนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ในการเข้าร่วม
กิจกรรม และน าไปประยุกต์ใช้ในในการเรียน  และการด าเนินชีวิตได้ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 มีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 72,342.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. มีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรม คน 300 
เชิงคุณภาพ    
   1. 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80 
   2. 2.นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. กีฬาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา "113ปี 
ศรีอยุธยาเกมส์" 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าวัสดุ 1 
ครั้งๆละ 4742 บาท เป็นเงิน 
4742 บาท 
2. ค่าชุดกีฬา จ านวน 100 ชุดๆ
ละ 150 บาท เป็นเงิน 15000 
บาท 
3. ค่าเช่าชุดเชียร์ลีดเดอร์ จ านวน 
15 ชุดๆละ 1000 บาท เป็นเงิน 
15000 บาท 
4. ค่าจ้างท าอุปกรณ์ขบวน
พาเหรด จพนวน 1 ครั้งๆละ 
10000 บาท เป็นเงิน 10000 
บาท 
5. ค่าจ้างท าอุปกรณ์กองเชียร์ 
จ านวน 1 ครั้งๆละ 20000 บาท 
เป็นเงิน 20000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  64742 บาท 

64,742.00 0.00 64,742.00 0.00 0.00 

 2. การเลือกต้ังนายกสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าวัสดุ 
จ านวน 1 ครั้งๆละ 1600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1600 บาท 

1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 

 3. พิธีไหว้ครู "พระคุณที่สาม" 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าจ้างท าพาน
ไหว้ครู จ านวน 12 พานๆละ 500 
บาทเป็นเงิน 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 

6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 

รวม 72,342.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา "113ปี ศรีอยุธยาเกมส์" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 300.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

2. การเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 300.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

3. พิธีไหว้ครู "พระคุณที่สาม" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 300.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะครุศาสตร์    รหสัโครงการ 
6114000032 

 

    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 

             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ : (S3.8) ร้อยละของบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง, (S3.10) ร้อย

ละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
แบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดย
สโมสรนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรม และน าไปประยุกต์ใช้ในในการเรียน  และการ
ด าเนินชีวิตได้ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม 
 
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 87,447.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. มีนักสึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม คน 200 
เชิงคุณภาพ    
   1. 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
   2. 2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา "113 ปี
ศรีอยุธยาเกมส์" 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าตกแต่ง
ขบวนพาเหรด  10000 บาท 
2. ค่าตกแต่งสถานที่ 10000 บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสาร/วัสดุ 5000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

 2. ครุศาสตร์อยุธยา
มหาสงกรานต์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าถ่าย
เอกสาร/วัสดุ 8000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8000 บาท 

8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 

 3. การเลือกต้ังนายกสโมสร
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 1000 บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร 1000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2000 บาท 

2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 
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 4. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าถ่าย
เอกสาร 1200 บาท 
2. ค่าวัสดุ 4800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 

 5. ชวนน้องทัศนาอยุธยากรุง
เก่า 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าจ้างท าซุ้ม 
20000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

 6. พิธีไหว้ครู "พระคุณที่สาม" 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าถ่ายเอกสาร 
5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

 7. วันเด็กแห่งชาติ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ถ่ายเอกสาร 
6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 

6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 

 8. บัณฑิตเข้าสู่วิชาชีพครู 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าถ่าย
เอกสาร 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

 9. การประกวดนักศึกษา
ต้นแบบครูดี 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าถ่ายเอกสาร 
5447 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5447 บาท 

5,447.00 0.00 0.00 0.00 5,447.00 

รวม 87,447.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึาาคณะครุศาสตร์   
 
 
 
 
 
 

354



13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
"113 ปีศรีอยุธยาเกมส์" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 200.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

2. ครุศาสตร์อยุธยามหาสงกรานต์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรม 0.00 0.00 200.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

3. การเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 200.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

4. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 200.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

5. ชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 200.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

6. พิธีไหว้ครู "พระคุณที่สาม" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 200.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

7. วันเด็กแห่งชาติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 200.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

8. บัณฑิตเข้าสู่วิชาชีพครู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจรรม 

คน 0.00 200.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

9. การประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 200.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ    รหัสโครงการ 6115000002 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.58 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0403, 4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯเป็นแหล่งสนับสนุนภารกิจ
หลักในด้านสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน จัดหาและให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อกสาร เพ่ือการสอนและการบริหารจัดการ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเรียนการสอนนอกเวลา  
3. เพ่ือสนับสนุนระบบฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายให้อยู่ในสภาพที่ท างานได้ตามปกติ สื่อสาร

ข่าวสารให้กับนักศึกษา บุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อภายในมหาวิทยาลัย 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
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6. วิธีการด าเนินงาน  

1. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง Server จ านวน 1 งาน (4 งวด) 
2. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 งาน (2 งวด) 
3. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 งาน (4 งวด) 
4. ค่าบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server จ านวน 1 งาน (3 งวด) 
5. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft camps 
6. ค่าบ ารุงรักษา domain mane aru.ac.th 
7. ค่าชุดข้อสอบ 
8. ค่าลิขสิทธิ์ Anti-Virus 
9. ค่าบริการ Cloud Servicd จ านวน 1 งาน 
10. ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่  
11. วัสดุ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนรายการค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายการ 11 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 33 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 22 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 21 
   4. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 22 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย 

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ค่าบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศห้อง
Server 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศห้อง Server 
จ านวน 1 งาน เข้าด าเนินการ 
จ านวน 4 ครั้ง  ไตรมาส 1 (ต.ค.-
ธ.ค.60) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.61) ไตร
มาส 4 (ก.ค.- ก.ย.61) 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,760 บาท 

72,760.00 18,190.00 18,190.00 18,190.00 18,190.00 

 2. ค่าบ ารุงรักษาเครื่อง
ส ารองไฟ (UPS) จ านวน 1 
งาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าบ ารุงรักษา
เครื่องส ารองไฟ (UPS) จ านวน 1 
งาน จะเข้าด าเนินการบ ารุงรักษา
จ านวน 2 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.
61 - มี.ค.61) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- 

99,510.00 0.00 49,755.00 0.00 49,755.00 
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กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก.ย.61) 
 
 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99510 บาท 

 3. ค่าบ ารุงรักษาเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าบ ารุงรักษา
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 
งาน เข้าด าเนินการ จ านวน 4 
ครั้ง  ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.61) ไตร
มาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.61) ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.61) 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19260 บาท 

19,260.00 4,815.00 4,815.00 4,815.00 4,815.00 

 4. ค่าบ ารุงรักษาระบบ
ดับเพลิงห้อง Server 
จ านวน 1 งาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าบ ารุงรักษา
ระบบดับเพลิง เข้าด าเนินการ 
จ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 (ต.ค. 60 
- ม.ค.61) ครั้งที่ 2 (ก.พ.-พ.ค.61) 
ครั้งที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.61) 
 
 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43816.50 
บาท 

43,816.50 0.00 14,605.50 14,605.50 14,605.50 

 5. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม 
Microsoft campus 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด :  ค่ าลิ ขสิทธิ์
โปรแกรม MIcorsoft campus 
จ านวน 1 สิทธิ์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 642,000 บาท 

642,000.00 642,000.00 0.00 0.00 0.00 

 6. ค่าชุดข้อสอบ (Micosoft 
Office Specialist (MOS) 
Certificate จ านวน 500 
ข้อสอบ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าชุดข้อสอบ 
จ านวน 500 ข้อสอบ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417300 บาท 

417,300.00 0.00 417,300.00 0.00 0.00 

 7. ค่าลิขสิทธิ์ Anti -Virus 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าลิขสิทธิ์ Anti-
Virus จ านวน 1 งาน  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

 8. ค่าบริการ Cloud 
Service จ านวน 1 งาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 กรกฎาคม - 30 
กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าบริการ 
Cloud Service จ านวน 1 งาน  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74000 บาท 

74,000.00 0.00 0.00 0.00 74,000.00 
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 9. ค่าบ ารุงรักษา domain 
name aru.ac.th 1 ชื่อ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน - 30 มิถุนายน 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าบ ารุงรักษา 
domain name aru.ac.th 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 856 บาท  
 
 
 
 

856.00 0.00 0.00 856.00 0.00 

 10. ค่าซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์
และอาคารสถานที่ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ 
จ านวน 15 รายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท  

400,000.00 70,000.00 140,000.00 140,000.00 50,000.00 

 11. ค่าวัสดุ จ านวน 40 
รายการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าซ่อม
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที่ จ านวน 40 รายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1130497.50 
บาท  
 

1,130,497.50 200,000.00 450,000.00 400,000.00 80,497.50 

รวม 3,000,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง
Server 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบ ารุงรักษา
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
เครื่องปรับอากาศมีสภาพพร้อมใช้
งาน 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

2. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟ (UPS) 
จ านวน 1 งาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบ ารุงรักษา
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องส ารองไฟ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 1.00 

3. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบ ารุงรักษา
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพื่อให้เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้ามีสภาพที่พร้อมใช้งาน 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

4. ค่าบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server 
จ านวน 1 งาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบ ารุงรักษา
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

คร้ัง 0.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบดับเพลิงมี
สภาพที่พร้อมใช้งาน 

คร้ัง 0.00 1.00 1.00 1.00 

5. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft campus ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้สอย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนกิจกรรม 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
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6. ค่าชุดข้อสอบ (Micosoft Office 
Specialist (MOS) Certificate จ านวน 500 
ข้อสอบ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้สอยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

7. ค่าลิขสิทธิ์ Anti -Virus ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้สอยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนงาน 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

8. ค่าบริการ Cloud Service จ านวน 1 
งาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้สอยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนงาน 

รายการ 0.00 0.00 0.00 1.00 

9. ค่าบ ารุงรักษา domain name 
aru.ac.th 1 ชื่อ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้สอย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนงาน 

รายการ 0.00 0.00 1.00 0.00 

10. ค่าซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้สอยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ 3.00 5.00 5.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนงาน 

รายการ 3.00 5.00 5.00 2.00 

11. ค่าวัสดุ จ านวน 40 รายการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้สอยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ 8.00 15.00 13.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนงาน 

รายการ 8.00 15.00 13.00 4.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    รหสัโครงการ 6115000008 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.29 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ : (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้านแหล่ง
เรียนรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัยแล้วนั้น ส านักวิทยบริการฯ ยังมีพันธกิจ 5 ประการ คือ
บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ให้การบริการสื่อสารสนเทศที่มีคุณภาพได้มาตรฐานพัฒนาเพ่ือ
การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ เป็น e-University และบริหารงานด้วย
ระบบมาตรฐานคุณภาพ  การที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะบรรลุตามพันธกิจได้นั้น บุคลากรใน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ซึ่งใน
ปัจจุบันวิธีการท างานในแต่ละศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในงานที่รับผิดชอบ สามารถท างานเป็นทีม และเป็นผู้ให้บริการที่ดีเพ่ือให้ผู้รับบริการ
พึงพอใจกับการให้บริการของส านักฯ และตรงกับเป้าประสงค์ของส านักฯ ในด้านบุคลากรมีสมรรถนะในการท างาน 
เพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศในงานบริการ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ 

2. เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับบุคลากรในสายงานที่รับผิดชอบ 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ท างานเป็นทีม 
3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นให้บริการที่ดี 

 

6. วิธีการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 306,200.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 

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

เชิงปริมาณ   
   1. พัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คน 45 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. กิจกรรม/โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ประชุม/สัมมนา/อบรม/
ศึกษาดูงาน/ไปราชการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ประชุม/สัมมนา/
อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220000 บาท 

220,000.00 20,000.00 30,000.00 150,000.00 20,000.00 

 2. อบรมพัฒนาบุคลากร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
มิถุนายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : อบรมพัฒนา
บุคลากร จ านวน 3  ครั้ง  
ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

 3. งานประกันคุณภาพ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
ธันวาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : งานประกัน
คุณภาพ 
ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56200 บาท 

56,200.00 56,200.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 306,200.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไป
ราชการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การประชุม/สัมมนา/ไปราชการ 

คร้ัง 2.00 3.00 3.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. อบรมพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมภายใน 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

3. งานประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานประกัน
คุณภาพ 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    รหัสโครงการ 6115000009 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
มีพันธกิจในการจัดหา รวบรวม ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ จัดหาวัสดุ  งานซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์
อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาและจัดให้มีการประชุมกรรมการของส านักฯ เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดงานงานในส านักฯ การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาสู่สากล 
2. เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 
3. เพ่ือบริหารจัดการงานในส านักฯ ในการเป็นฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารส านัก 2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3. ค่าอาหารว่าง 
(ประชุมกรรมการส านัก) 4.วัสดุ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 245,237.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายการ 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักวิทยบริการฯ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด รายการ 4 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. ค่าตอบแทน
กรรมการบริหารส านัก 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
กรรมการบริหารส านัก  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57600 บาท 

57,600.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 0.00 

 2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชกาชการ จ านวน 20 
วัน  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8400 บาท 

8,400.00 1,260.00 840.00 2,940.00 3,360.00 

 3. ค่าอาหารว่าง (ประชุม
กรรมการส านัก) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าอาหารว่าง 
(ประชุมกรรมการส านักฯ) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9485 บาท 

9,485.00 2,695.00 2,695.00 2,695.00 1,400.00 
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 4. วัสดุ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 169752 บาท 

169,752.00 43,000.00 60,000.00 42,905.00 23,847.00 

รวม 245,237.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารส านัก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพื่อให้การ

บริหารจัดการส านักมีประสิทธิภาพ 
คร้ัง 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

คร้ัง 3.00 2.00 7.00 8.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการส านัก) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การประชุม
คณะกรรมการ 

คร้ัง 4.00 4.00 4.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. วัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องสมุด มี
อุปกรณ์การศึกษา และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

รายการ 3.00 8.00 8.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมวิทยวิชาการ    รหัสโครงการ 6115000010 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.4 โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผลผลิต/โครงการ  ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : (S1.3) จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาให้กับ

ท้องถิ่น ในด้านสังคม 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน ส านักยังต้องมีบริการวิชาการสู่ชุมชนที่รับผิดชอบดูแล เพ่ือน าองค์ความรู้ที่มีไปเผยแพร่กับชุมชนและน าข้อมูลที่มีจากคลัง
ความรู้ที่สะสมมาจัดเป็นนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจซึ่งจะเป็นที่ส่งเสริมศิบปวัฒนธรรม 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่สังคม 

2. เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรม 
3. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน/นักศึกษา บุคคลทัวไป ชุมชน 
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6. วิธีการด าเนินงาน 1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. กิจกรรมส่งเสริมงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
ห้องสมุดมนุษย์ 4. นิทรรศการหมุนเวียน  5. นิทรรศการตามโครงการพระราชด าริ 6. นิทรรศการหมุนเวียนส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 7. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 281,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 30 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากการบริการวิชากร ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด กิจกรรม 7 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. 1. กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 31 
มีนาคม  2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : การอ่านเพื่อการ
เรียนรู้ จ านวน 1 ครั้ง ไตรมาส 1 
(ค่าตอบแทน 1800 บาท เงินรางวัล 
3000 บาท  ใช้สอย 1500 บาท และ
วัสดุ 3700 บาท  = 10,000 บาท ) 
การอ่านเพื่อบริการชุมชน จ านวน 2 
ครั้ง ไตรมาส 1, ไตรมาส 2  
(ค่าตอบแทน 1800*2 = 3600 เงิน
รางวัล 4000*2 = 8,000บาท  ใช้
สอย 500*2 = 1000 บาท  
และวัสดุ 3700*2 = 7400บาท  
รวมเป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท ) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 

 2. กิจกรรมส่งเสริมงานวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. งานปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ จ านวน 1 ครั้ง ไตร
มาส 4 ค่าใช้สอย 10,000 บาท ค่า
วัสดุ 16,000 รวมเป็นเงิน 26,000 
บาท 
2. งาน library & IT จ านวน 1 ครั้ง 
ไตรมาสที่ 2 ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน 
(2 คน) 7200 บาท ค่าอาหาร
กลางวัน 100 *50 บาท = 5,000 
บาท ค่าอาหารว่างและเครื่อด่ืม 100 
คน ๆ 20 มื้อ ๆ 25 บาท = 5000 
บาท ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 17,800 บาท 
รวมเป็นเงิน 35,000 บาท 
3.อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน 
2 ครั้ง ไตรมาส 1,2 ค่าอาหาร
กลางวัน (50*100*2 บาท =10,000 
บาท) ค่าหารว่างและเครื่องด่ืม 
50*25*4 = 5,000 บาท  ค่าวัสดุ 
จ านวน 2500*2 =5,000 บาท รวม
เป็นเงิน 20,000 บาท  

118,000.00 15,000.00 61,000.00 16,000.00 26,000.00 
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4. อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน Elearning 2 ครั้ง ค่าตอบแทน 
3600*2 =7,200บาท ค่าอาหาร
กลางวันและค่าอาหารว่าง 5100*2 
ครั้ง = 10,200 บาท ค่าวัสดุ 
2300*2 =4,600 บาท รวมเป็นเงิน 
22,000 บาท  
5.งานส่งเสริมเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
(การเรียนรู้ห้องสมุด) จ านวน 3 ครั้ง 
ไตรมาส 1-3 เป็นค่าวัสดุ จ านวน 3 
ครั้ง ๆ ละ 5000 บาท รวมเป็นเงิน 
15,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118000 บาท 

 3. ห้องสมุดมนุษย์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ห้องสมุดมนุษย์ มี
ค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน จ านวน 15 คน ๆ ละ 
2400 บาท เป็นเงิน 36000 บาท , 
ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน เป็นเงิน 
34,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท 

70,000.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 14,200.00 

 4. 4. นิทรรศการหมุนเวียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : นิทรรศการ
หมุนเวียน จ านวน 5 ครั้ง ๆ ละ 
3,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 

 5. นิทรรศการตามโครงการ
พระราชด าริ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : นิทรรศการตาม
โครงการพระราชด าริ  
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ร.9  
ค่าวัสดุ 3,000 บาท  
นิทรรศการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้าน 
(วันแม่แห่งชาติ) ค่าวัสดุ 5,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท 

8,000.00 3,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

 6. นิทรรศการหมุนเวียน
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : นิทรรศการ
หมุนเวียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
จ านวน 8 เรื่อง  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32000 บาท 

32,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

 7. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วันลอยกระทง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8000 บาท 

8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 281,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. 1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
คร้ัง 2.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักวิทยบริการฯ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมส่งเสริมงานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมงา
วิทยบริการฯ 

คร้ัง 2.00 4.00 2.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

3. ห้องสมุดมนุษย์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องสมุดมนุษย์ คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 
ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. 4. นิทรรศการหมุนเวียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิทรรรศการ
หมุนเวียน 

คร้ัง 1.00 1.00 2.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

5. นิทรรศการตามโครงการพระราชด าริ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิทรรศการตาม
โครงการพระราชด าริ 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 85.00 

6. นิทรรศการหมุนเวียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิทรรศการ
หมุนเวียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

รายการ 2.00 2.00 2.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักวิทยบริการฯ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

7. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม (วันลอยกระทง) 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ จัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    รหัสโครงการ 6115000011 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา     
มีพันธกิจในการจัดหา และบริการโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการ
สอน จึงจ าเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมเติม เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา และจัดหา
ครุภัณฑ์ประจ าส านักงานทดแทนของเดิมที่มีอยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้และไม่คุ้มกับการซ่อมบ ารุง รวมถึงปรับปรุงอาคาร
อาคารสถานที่ ให้มีความเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดอุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา อาจารย์ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2559  ถึง วันที่ 30/09/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,212,067.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดหาครุภัณฑ์ รายการ 16 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด รายการ 16 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย 

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. เครื่องถ่ายเอกสาร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : -
 ความเร็วในการ
ถ่ายและพิมพ์เอกสาร ขาว-ด า  
30 หน้า/นาที 
- หน่วยความจ า  
Memory 2 GB,  HDD : 320 
GB 
- ระบบหมึกผงแห้ง,  
ระบบกระดาษธรรมดา 
- มีชุดป้อนต้นฉบับ
อัตโนมัติ  (ARDF Feed) 
- มีชุดกลับส าเนา 2 
หน้า อัตโนมัติ  (Duplex) 
- ถาดกระดาษบรรจุ  
Paper Tray 2 x 550  Bypass 
Tray 1 x 100 
- พร้อมตู้รองเครื่อง 
- รับประกัน 1 ป ี
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99500 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องถ่ายเอกสาร ราคา 
99500 จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 99,500.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
99,500.00 บาท 
 
 
 
 

99,500.00 99,500.00 0.00 0.00 0.00 
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 2. เครื่องบันทึกเสียง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 – 30 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : -
 เครื่องบันทึกเสียง 
ความจุ 4 GB  พร้อมช่องใส่  
MicroSD 
- Direct USB ง่าย
ต่อการใช้งาน  (เลื่อน, จัดเก็บ 
และชาร์จ) 
- เล่นและบันทึกวิทยุ  
FM 
- ระบบ Quick 
Charge ชาร์จแบตเตอรี่เพียง 3 
นาที ใช้งานได้นาน 1 ชั่วโมง 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5297 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องบันทึกเสียง ราคา 5297 
จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
5,297.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
5,297.00 บาท 

5,297.00 5,297.00 0.00 0.00 0.00 

 3. ไมโครโฟนชนิดมีสาย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 – 30 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : 1. เป็นไดนามิก
แบบมีสาย 
2. ตอบสนองความถ่ี 50 เฮิร์ตซ์ 
ถึง 
15 กิโลเฮิร์ตซ์ หรือดีกว่า 
3. Connector ชนิด XLR 3 pin  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ไมโครโฟนชนิดมีสาย ราคา 
1500 จ านวน 20 ตัว รวมเป็น
เงิน 30,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
30,000.00 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

 4. ไมโครโฟนไร้สายส าหรับ
พิธีกรแบบคล้องหู 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 - 30 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : -
 ไมโครโฟนไร้สาย 
ย่านคลื่นความถ่ีชนิด  UHF  โดย
มีตัวส่งสัญญาณ  (Transmitter)  
และไมโครโฟนแบบแนมแก้ม  ไม่
น้อยกว่า 1 ตัว  และตัวรับ
สัญญาณ  (Receiver)  ไม่น้อย
กว่า 1 ตัว 
- รองรับการรับ
คลื่นสัญญาณ  (Frequency 
Response)  ในช่วง  80Hz - 
18kHz  ส าหรับไมโครโฟน 
- คลื่นความถ่ีย่าน 
UHF  โดยสามารถเลือกไม่น้อย
กว่า  1680  คลื่นความถ่ี  หรือ
ดีกว่า 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ไมโครโฟนไร้สายส าหรับพิธีกร
แบบคล้องหู ราคา 42000 
จ านวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 
42,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
42,000.00 บาท 
  

42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 
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 5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายแบบที่ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 – 30 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : 1. มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 
แกนหลัก (3 core) หรือดีกว่า 
ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) โดยเฉพาะและมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 2.0 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 หน่วย 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
รองรับการประมวลผลแบบ 64 
bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memony ไม่น้อยกว่า 15 MB 
3. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. 7. เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ราคา 130000 จ านวน 1 
เครื่อง รวมเป็นเงิน 130,000.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
130,000.00 บาท 

130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 

 6. เก้าอี้ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 – 30 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : 1. ท าจากวัสดุ 
ABS 
2. ขนาด 50X46X75cm. 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เก้าอี้ ราคา 1600 จ านวน 20 
ตัว รวมเป็นเงิน 32,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
32,000.00 บาท 

32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 

 7. เก้าอี้ส านักงาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 – 30 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - ท้าว
แขนไม้  สลับหุ้มหนังเพื่อความ
ทันสมัย 
- สามารถรับน้ าหนัก
ได้มากกว่า 100 กิโลกรัม 
- ขนาด  65 x 55 x 
(95-102) 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20940 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เก้าอี้ส านักงาน ราคา 3490 
จ านวน 6 ตัว รวมเป็นเงิน 
20,940.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
20,940.00 บาท 

20,940.00 20,940.00 0.00 0.00 0.00 

 8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ 
Media Converter Link 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 – 30 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - แบบ 
1 พอร์ท กิกะบิท 
10/100/1000Base-TX ไปเป็น 
1 พอร์ท  1000Base-LX 
- หัวต่อแบบ RJ-45  
และ  LC  ใช้ส าหรับแปลงสาย  
UTP  ไปเป็นสาย  Optical 
Fiber (Singlemode) 
- รองรับระยะทาง
สูงสุด 10 กิโลเมตร 
- สินค้ารับประกัน 1 
ปี 

33,180.00 33,180.00 0.00 0.00 0.00 
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33180 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. 13. อุปกรณ์แปลง
สัญญาณ Media Converter 
Link ราคา 5530 จ านวน 6 ตัว 
รวมเป็นเงิน 33,180.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
33,180.00 บาท 

 9. เครื่องดูดฝุ่น 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 – 30 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : -
 เครื่องดูดฝุ่น  ก าลัง
ไฟ  2,000  วัตต์ 
- มีข้ันตอนการกรอง
ฝุ่น 4 ข้ันตอน  พร้อมแผ่นกรอง
ฝุ่น  HEPA Filter 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3650 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องดูดฝุ่น ราคา 3650 
จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
3,650.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
3,650.00 บาท 

3,650.00 3,650.00 0.00 0.00 0.00 

 10. เครื่องวัดสัญญาณกล้อง
วงจรปิด อนาลอก 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 – 30 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : -
 สามารถทดสอบ
กล้องวงจรปิดได้ 4 ระบบ AHD 
TVI CVI CVBS 
- หน้าจอ  LCD  
แสดงผลความละเอียด  480 x 
320P 
- หน้าจอแสดงผล  
ขนาด  3.5  นิ้ว 
- สามารถจ่ายไฟ 
12V  DC  ให้กับตัวกล้องได้ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7500 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องวัดสัญญาณกล้องวงจร
ปิด อนาลอก ราคา 7500 จ านวน 
1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 7,500.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
7,500.00 บาท 

7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 

 11. เครื่องทดสอบกล้อง
วงจรปิด  IP Camera 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 – 30 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : -
 หน้าจอ LCD 
Touch Screen  ขนาดไม่น้อย
กว่า 3.5 นิ้ว 
- หน้าจอมีความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 480 x 320 
- มีช่องสัญญาณ 
LAN Cable Tester 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องทดสอบกล้องวงจรปิด  
IP Camera ราคา 12000 
จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
12,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 

12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 
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12,000.00 บาท 
 12. เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 – 30 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - เป็น
เครื่องพิมพ์ปลอก  PVC  หรือ
ดีกว่า 
- พิมพ์สติกเกอร์หน้า
กว้างได้ไม่น้อยกว่า 6mm.  
9mm.  และ  12mm. 
- มีความละเอียดไม่
น้อยกว่า  300dpi 
- มีหน้าจอ  LCD 
Graphic  (160 x 64 dots)  
หรือดีกว่า 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ ราคา 
28000 จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 28,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
28,000.00 บาท 

28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 

 13. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ L2 Switch ขนาด 
24 ช่อง แบบที่ 2 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 – 30 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : รายละเอียด  
1. มีลักษณะการท างานไม่น้อย
กว่า Layer 2 ของ OSI Model 
2. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network INterface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
3. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของ
การท างานช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายทุกช่อง 
4. รองรับ Mac Address ได้ไม่
น้อยกว่า 8,000 Mac Address 
5. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์
ผ่านทางโปรแกรม Web 
Browser ได้ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 
Switch ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 
ราคา 12000 จ านวน 10 ตัว รวม
เป็นเงิน 120,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
120,000.00 บาท 

120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 

 14. ขาต้ังไมโครโฟน  ต้ังโต๊ะ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2560 – 30 
ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : สูง 20 cm ยืด
ได้ 40 com 
ยาว 47 cm ความกว้างฐาน 
20cm 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ขาต้ังไมโครโฟน  ต้ังโต๊ะ ราคา 
1500 จ านวน 12 ตัว รวมเป็น
เงิน 18,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
18,000.00 บาท 

18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 

 15. เครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลแบบที่ 2 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 2560 
 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : รายละเอียด 
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) โดยมีควาามเร็ว

240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 
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สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 8 GB 
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD 
Drivc) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
4. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า 
มี Control Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล
แบบที่ 2 ราคา 30000 จ านวน 8 
เครื่อง รวมเป็นเงิน 240,000.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
240,000.00 บาท 

 16. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย Access 
Point ชนิดไม่มี Controller 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : รายละเอียด  
1. สามารถใช้งานตามาตรฐาน 
IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็น
อย่างน้อย 
2. สามารถท างานที่คลื่นความถ่ี 
2.4 GHz หรือดีกว่า 
3. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
4. สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่
น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ และส่ง
สัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 2 
ช่องสัญญาณ (2X2 MIMO) 
5. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์
ผ่านทางโปรแกรม Web 
Browser ได้  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 390000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย Access Point ชนิดไม่มี 
Controller ราคา 7500 จ านวน 
52 ตัว รวมเป็นเงิน 390,000.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
390,000.00 บาท 

390,000.00 390,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,212,067.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. เครื่องถ่ายเอกสาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ

เบิกจ่าย 
ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. เครื่องบันทึกเสียง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. ไมโครโฟนชนิดมีสาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. ไมโครโฟนไร้สายส าหรับพิธีกรแบบคล้อง
หู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

6. เก้าอี้ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

7. เก้าอี้ส านักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Media 
Converter Link 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
9. เครื่องดูดฝุ่น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ

เบิกจ่าย 
ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

10. เครื่องวัดสัญญาณกล้องวงจรปิด 
อนาลอก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

11. เครื่องทดสอบกล้องวงจรปิด  IP 
Camera 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

12. เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

13. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. ขาต้ังไมโครโฟน  ต้ังโต๊ะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

15. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

16. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access 
Point ชนิดไม่มี Controller 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ บริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา    รหัสโครงการ 6116000001 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพ่ือการสนับสนุน ส่งเสริม
การวิจัยของคณาจารย์ และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทุกด้าน รวมถึงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนการให้บริการวิชาการ การจัดท าหลักสูตรระยะ
สั้น และระยะยาว แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่เป็นสหวิทยากรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือใช้ในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.  เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามพันธกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
4.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพึงพอพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการ

ให้บริการ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 1.จัดหาวัสดุส านักงาน 2.จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา  3.ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 4.การประชุมวิชาการ การไปน าเสนอผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจาก
หน่วยงานต่างๆ 5.จดัประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 6.ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 7.
ประชุมบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ 8.ประชุมอนุกรรมการกองทุนวิจัย 9.จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 214,700.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดหาวัสดุส านักงาน คร้ัง 6 
   2. จ่ายค่าสาธารณูปโภค คร้ัง 6 
   3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน คร้ัง 10 
   4. จัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้ง 4 
   5. ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ัง 9 
   6. ประชุมบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ คร้ัง 4 
   7. ประชุมอนุกรรมการกองทุนวิจัย คร้ัง 4 
   8. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 16 
   2. ไตรมาสที่2 ร้อยละ 45 
   3. ไตรมาสที่3 ร้อยละ 23 
   4. ไตรมาสที่4 ร้อยละ 16 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดหาวัสดุส านักงาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ต.ค.60-30 ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ล้าง
เครื่องปรับอากาศ 3,000 บาท 
2.ค่าวัสดุส านักงาน 28,285 บาท 
3.ค่าถ่ายเอกสาร 9,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,285 บาท 

40,285.00 12,800.00 10,000.00 10,000.00 7,485.00 

 2. จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ต.ค.60-30ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : 1.ค่าโทรศัพท์ 
7,000 บาท 
2.ค่าแสตมป์ 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 

 3. ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน การประชุม
วิชาการ การไปน าเสนอ

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่
พัก ค่าเช่ารถ ค่าน้ ามัน ค่าบ ารุง
รถ ค่าลงทะเบียน 82,000 บาท 

82,000.00 10,000.00 30,000.00 27,000.00 15,000.00 
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ผลงาน ประชุมตามหนังสือ
เชิญจากหน่วยงานต่างๆ ตาม
พันธกิจ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ต.ค.60-30 ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,000 บาท 

 4. จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ต.ค.60-30 ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ 16,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
2,520 บาท 
3.ค่าพาหนะในการเดินทาง 
12,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,520 บาท 

30,520.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 

 5. ประชุมบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ต.ค.60-30 ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 4,095 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,095 บาท 

4,095.00 910.00 1,365.00 1,365.00 455.00 

 6. ประชุมบุคลากรด้านงาน
ประกันคุณภาพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ต.ค.60-30ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 1,820 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,820 บาท 

1,820.00 455.00 455.00 455.00 455.00 

 7. ประชุมอนุกรรมการ
กองทุนวิจัย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ต.ค.60-30ก.ย.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 1,680 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,680 บาท 

1,680.00 420.00 420.00 420.00 420.00 

 8. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
แผนกลยุทธ์ และงานประกัน
คุณภาพสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ม.ค.61-31มี.ค.61 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 2,250 บาท 
2.ค่าอาหาร 13,500 บาท 
3.ค่าที่พัก 20,800 บาท 
4.ค่าเช่าเหมารถ 6,750 บาท 
5.ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,300 บาท 

44,300.00 0.00 44,300.00 0.00 0.00 

รวม 214,700.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดหาวัสดุส านักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุ

ส านักงาน 
คร้ัง 1.00 2.00 2.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ่ายค่า
สาธารณูปโภค 

คร้ัง 1.00 3.00 3.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน การประชุม
วิชาการ การไปน าเสนอผลงาน ประชุมตาม
หนังสือเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งบุคลากรเข้า
รับการพัฒนาศักยภาพ 

คร้ัง 1.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. จัดประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

5. ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการประชุม
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คร้ัง 2.00 3.00 3.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

6. ประชุมบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุมบุคลากร
ด้านงานประกันคุณภาพ 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

7. ประชุมอนุกรรมการกองทุนวิจัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุม
คณะอนุกรรมการกองทุนวิจัย 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

8. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ 
และงานประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดท า
แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ และ
งานประกันคุณภาพ 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีแผนปฏิบัติ
ราชการ แผนกลยุทธ์ และงาน
ประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

งาน 0.00 3.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน    รหัสโครงการ 6116000002 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพ่ือการสนับสนุน ส่งเสริม
การวิจัยของคณาจารย์ และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนศึกษา วิจัย ให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทุกด้าน รวมถึงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนการให้บริการวิชาการ การจัดท าหลักสูตรระยะ
สั้น และระยะยาว แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่เป็นสหวิทยากรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป ใน
การปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เพียงพอและมีความหลากหลายที่
สามารถให้บริการแก่อาจารย์ และผู้มาติดต่องานทั้งบุคคลภายในและภายนอกได้ใช้และเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินการ
วิจัยและบริการวิชาการ ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์  ในด้านต่าง ๆ เพื่อทันสมัยและอ านวยความสะดวกต่อผู้มาเข้ารับบริการ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความจ าเป็นไว้สนับสนุนในด้านการให้บริการ 

2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและทันต่อเวลา 
3.เพ่ือให้มีวัสดุครุภัณฑ์ของใช้ส านักงานเพียงพอต่อการด าเนินงาน 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 1.จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 31/12/2560    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 7,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดซื้อเครื่องปรินท์เตอร์ เคร่ือง 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 100 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. จัดซื้อเครื่องปรินท์เตอร์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1ต.ค.60-31ธ.ค.60 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : 1.จัดซื้อเครื่อง
ปรินท์เตอร์อิงค์เจท 4,300 บาท 
2.จัดซื้อเครื่องปรินท์เตอร์เลเซอร์ 
3,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,800 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องปรินท์เตอร์อิงค์เจท 
ราคา 4,300 จ านวน 1 เครื่อง 
รวมเป็นเงิน 4,300.00 บาท 
2. เครื่องปรินท์เตอร์เลเซอร์ ราคา 
3,500 จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 3,500.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 7,800.00 
บาท 

7,800.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 

        
        

รวม 7,800.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. จัดซื้อเครื่องปรินท์เตอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่อง

ปรินท์เตอร์ 
รายการ 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ บริหารส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา    รหัสโครงการ 6117000007 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตาม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
              แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่ งที่ท าหน้าที่ ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งจ าเป็นต้องมีส านักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ เพ่ือจัดท าแผนการบริหารงานของสถาบันฯ และในการด าเนินงานต่างๆ ของ
สถาบันอยุธยาศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ในด้านการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการด าเนินงานดังกล่าว สถาบันอยุธยาศึกษา 
จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุส านักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าสาธารณูปโภค งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีศักยภาพ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 
6. วิธีการด าเนินงาน บริหารจัดการส านักงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 232,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม ประสานงานราชการ/            ค่ายานพาหนะและน้ ามัน
เชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ 

คร้ัง 15 

   2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ คร้ัง 1 
   3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน/ ถ่ายเอกสาร คร้ัง 2 
   4. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว คร้ัง 1 
   5. ค่าวัสดุการเกษตร คร้ัง 1 
   6. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (เงินลงขัน) คร้ัง 1 
   7. ค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลข 12 เดือนและค่าไฟฟ้าหอศิลป์ บิล 36 
   8. ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ัง 4 
   9. การประชาสัมพันธ์สถาบันอยุธยาศึกษา คร้ัง 13 
เชิงคุณภาพ    
   1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 1 บาท 50,625 
   2. ไตรมาส 2 บาท 120,625 
   3. ไตรมาส 3 บาท 30,625 
   4. ไตรมาส 4 บาท 30,625 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. การบริหารจัดการ
ส านักงานสถาบันอยุธยา
ศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส1-4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : กิจกรรมที่ 1 
การบริหารจัดการส านักงาน
สถาบันอยุธยาศึกษา 
  
  
  
  
งบด าเนินงาน  
  
  
 147,320 
 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 
-  
-ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน 
อบรม สัมมนา ประชุม 
ประสานงานราชการ/ค่า
ยานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลงใน
การอบรม/สัมมนา/ประชุม/
ประสานงานราชการ  1-15 ครั้ง  
= 42,320 บาท 

147,320.00 25,580.00 100,580.00 10,580.00 10,580.00 
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- ค่าซ่อมแซมวัสดุ 1 ครั้ง 10,000 
บาท 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน/ค่า
ถ่ายเอกสาร 1 ครั้ง 35,000 บาท 
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 ครั้ง 
5,000 บาท 
- ค่าวัสดุการเกษตร 1 ครั้ง 5,000 
บาท 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกลุ่ม
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(เงินลงขัน) 1 ครั้ง  50,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,320 บาท 

 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่า
โทรศัพท์ 2 หมายเลข 12 
เดือนและค่าไฟฟ้าหอศิลป์) 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด :  -ค่าโทรศัพท์ 2 
หมายเลข 12 เดือนและค่าไฟฟ้า
หอศิลป์ จ านวน 36 บิล 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

 3. ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส1-4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : - ค่าตอบแทนผู้
ทรง 
คุณวุฒิ  
 4 ครั้งๆ
ละ  
 4,000 บาท
 16,000 
   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
  17
 คนๆละ 4
 ครั้งๆละ 35
 บาท
 2,380 
- ค่าจ้างจัดท ารูปเล่มเอกสาร
  17
 คนๆละ 4
 ครั้งๆละ 100
 บาท
 6,800 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,180 บาท 

25,180.00 6,295.00 6,295.00 6,295.00 6,295.00 

 4. การประชาสัมพันธ์สถาบัน
อยุธยาศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : - จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
 12 ครั้ง
  
 15,000 บาท
 15,000 
- ค่าจ้างจัดท ารูปเล่มรายงาน
ประจ า 1 ครั้ง
  
 5,000 บาท
 5,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000  บาท 

20,000.00 8,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 

รวม 232,500.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา   
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13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. การบริหารจัดการส านักงานสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 คร้ัง 30.00 52.00 73.00 96.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ 2 
หมายเลข 12 เดือนและค่าไฟฟ้าหอศิลป์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 คร้ัง 30.00 52.00 73.00 96.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
3. ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 คร้ัง 30.00 52.00 73.00 96.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 
4. การประชาสัมพันธ์สถาบันอยุธยาศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 30.00 52.00 73.00 96.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ร้อยละ 30.00 52.00 73.00 96.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยงานรอง หน่วยตรวจสอบภายใน 
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน    รหสัโครงการ 6119000002 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          โครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ชื่อโครงการ  คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
             แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)  

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่:  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ตั้ งขึ้นตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  พ.ศ.2551  โดยให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ  เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่จะช่วยให้การบริหารงานของหัวหน้าส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ภาระงานที่ส าคัญของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ  การบริการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาแก่
หน่วยรับตรวจต่างๆ ในเรื่องของการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน  ซึ่งการตรวจสอบภายใน
จะเป็นเครื่องมือและกลไกอันส าคัญของผู้บริหาร  เปรียบเสมือนกลไกในการเฝ้าระวังให้หน่วยงาน ได้รับรู้สถานการณ์
ของตนเองอยู่ตลอดเวลา  โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง  
การก ากับ  ดูแลอย่างเป็นระบบ  และเป็นไปตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ  เพ่ือให้หน่วยงานได้รับการตรวจสอบอย่างทั่วถึง  
หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อมและมีมาตรฐานงานของบุคลากรที่จะ
ปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นดังกล่าว  โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม  อบรมและสัมมนา  เพ่ือ
เป็นการสร้างความเข้าใจและเกิดการพัฒนางานด้านการตรวจสอบ  การจัดท าแผนการตรวจสอบ  การรายงานผลการ
ตรวจสอบ  และการรวบรวมรายงานการตรวจสอบส่งให้กับกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  อีกทั้งยังจัดการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้กับบุคลากรในหน่วยรับตรวจ  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน
ตรวจสอบภายในที่กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมด้านการจัดการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้ด าเนินงานเป็นไป  ตาม
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  บรรลุเป้าหมาย 

2.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน บริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้ด าเนินงานเป็นไปตามภารกิจและตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  บรรลุเป้าหมาย 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เล่ม 1 
   2. รายงานผลการตรวจสอบ ฉบับ 5 
   3. บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในและที่เกี่ยวข้อง อย่าง
น้อยคนละ 30 ชั่วโมง 

ช่ัวโมง/คน 30 

เชิงคุณภาพ    
   1. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีการบริหารจัดการและการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
   2. บุคลากรในหน่วยรับตรวจมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ ร้อยละ 80 
   3. บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน  มีความรู้  ความช านาญในงานตรวจสอบ  ตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60 – ธ.ค.60) เป็นเงิน  30,000  บาท ร้อยละ 30 
   2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61 – มี.ค.61) เป็นเงิน  22,000  บาท ร้อยละ 22 
   3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 – มิ.ย.61) เป็นเงิน  21,000  บาท ร้อยละ 21 
   4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 – ก.ย.61) เป็นเงิน  23,000  บาท ร้อยละ 23 
 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

 1. งานบริหารหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม - พฤศจิกายน  
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   หน่วยตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าวัสดุ
ส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์  
จ านวน  30,000  บาท 
2.ค่าใช้สอย  จ านวน  2,000  
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท 

32,000.00 30,000.00 0.00 0.00 2,000.00 
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 2. บุคลากรอบรม  สัมมนา  
การไปราชการและการไป
ศึกษาดูงาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1  ตุลาคม  2560 - 30  
กันยายน  2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   หน่วยตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.ค่าเบี้ยเลี้ยง 
2.ค่าที่พัก 
3.ค่าพาหนะ 
4.ค่าลงทะเบียน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท 

68,000.00 12,000.00 23,000.00 23,000.00 10,000.00 

        
รวม 100,000.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยตรวจสอบภายใน   
 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60–ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61–ก.ย.61) 
1. งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความครบถ้วน

ของวัสดุส านักงาน 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน 

ร้อยละ 95.00 0.00 0.00 0.00 

2. บุคลากรอบรม  สัมมนา  การไปราชการ
และการไปศึกษาดูงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้ง/คน
ที่ได้รับการอบรม สัมมนา 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนเรื่องที่
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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