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6109000002 พัฒนาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 1 
 

6109000003 ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 3 
 

6109000004 บริหารจัดการส านักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา 6 
 

6109000005 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 9 
 

6109000006 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา) 13 
 



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลกั ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ช่ือโครงการ พฒันาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา    รหัสโครงการ 6109000002

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ช่ือโครงการ  คก.29 โครงการพฒันาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ :  
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บรหิาร อาจารย์และบุคลากร 
ตัวช้ีวัดที่ : (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา 

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

3. หลักการและเหตุผล
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึง

จ าเป็นต้องมบีุคลากรสายสนบัสนุนที่มีศักยภาพ 
4. วัตถุประสงค์

1.เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย
2.เพื่อพฒันาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

6. วิธีการด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ด าเนินการ/กลุม่เป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 28,350.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 
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10. ตัวช้ีวัดของโครงการ
ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย(Target) 

เชิงปรมิาณ 
1. จ านวนบคุลากรทีเ่ข้ารบัการพัฒนา คน 8 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 80 

เชิงเวลา 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามระยะเวลาที่ก าหนด เดือน 12 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 
หลกั ชื่อกจิกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบตัิงาน 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
   เมษายน 2561 ถึง 
มิถุนายน 2561 

สถานที่ด าเนนิการ 
   นอกมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ท้ังหมด 28350 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28350 บาท 

28,350.00 0.00 0.00 28,350.00 0.00 

รวม 28,350.00 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.นริสานันท์  เดชสรุะ

13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเปา้หมาย(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. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบคุลากร คน 8.00 8.00 8.00 8.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนบุคลากร ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสีย่ง 
ไม่มี ไม่มี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลกั ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ช่ือโครงการ สง่เสรมิศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย    รหัสโครงการ 6109000003

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ช่ือโครงการ  คก.8 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ผลผลิต/โครงการ  ผลงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์ที่ :  
กลยุทธ์ที่  : 0106, 1.6 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถ่ิน 
ตัวช้ีวัดที่ : (S1.6) ร้อยละของผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทีส่อดคล้องกบัวัฒนธรรมของชาติและ

ท้องถ่ิน, (A1.5) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

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

3. หลักการและเหตุผล
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ตระหนักและเล็งเหน็ถึงความส าคัญของการอนลุักษณ์และสืบสาน

ประเพณีที่ดีงามของทอ้งถ่ิน 

4. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมกจิกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
2. เพื่อด ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
3. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามสี่วนร่วมในกจิกรรม

5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

6. วิธีการด าเนินงาน 1 เมษายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2561  ถึง วันที่ 31/07/2561
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8. พื้นที่ด าเนินการ/กลุม่เป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 13,000.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 

10. ตัวช้ีวัดของโครงการ
ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย(Target) 

เชิงปรมิาณ 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม 2 

เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 

เชิงเวลา 
1. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด กิจกรรม 2 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 
หลกั ชื่อกจิกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบตัิงาน 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

1. ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีไทย 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
   1 เมษายน 2561 - 31 
กรกฎาคม 2561 

สถานที่ด าเนนิการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าจ้างจัดดอกไม้ 
เป็นเงิน 6000 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 5000 
บาท 
ค่าเทียนจ าน าพรรษา เป็นเงิน 
1500 บาท 
ค่าเครื่องถวายสังฆทาน เปน็เงิน 
500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13000 บาท 

13,000.00 0.00 0.00 11,000.00 2,000.00 

รวม 13,000.00 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.นริสานันท์  เดชสรุะ

13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเปา้หมาย(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. ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
คน 0.00 0.00 60.00 20.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวน
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 80.00 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสีย่ง 
ไม่มี ไม่มี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลกั ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ช่ือโครงการ บริหารจัดการส านักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา    รหัสโครงการ 6109000004

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ช่ือโครงการ  คก.52 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการหน่วยงาน (ด้านสังคม) 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ :  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย, (S4.3) ระดับผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรง่ใสในการบริหารงาน 

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

3. หลักการและเหตุผล
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งท าหน้าที่จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่สอดคล้องกับค วาม
ต้องการและการพัฒนาท้องถ่ินให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงถือเป็น
หน่วยงานที่ส าคัญที่ต้องขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. วัตถุประสงค์
เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์และนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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6. วิธีการด าเนินงาน ช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ด าเนินการ/กลุม่เป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 871,300.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 

10. ตัวช้ีวัดของโครงการ
ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย(Target) 

เชิงปรมิาณ 
1. จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารบับริการ คน 100 

เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับบริการ ร้อยละ 80 

เชิงเวลา 
1. นักศึกษามคีวามพึงพอใจในการรับบริการเสร็จทันเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 
หลกั ชื่อกจิกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบตัิงาน 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

1. ค่าด าเนนิการ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนนิการ 
   ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าด าเนินการ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ส-
อา) จ านวน 6 ครั้ง เปน็เงิน 
299750 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 299750 บาท 

299,750.00 93,250.00 56,625.00 103,250.00 46,625.00 

2. ค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนนิการ 
   ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยประชมุ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
จ านวน 7 ครั้ง ๆ ละ 6375 บาท  
เป็นเงิน 44625 บาท 
ยานพาหนะคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา (ผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย) จ านวน 7 
ครั้ง ๆ ละ 5000  บาท เปน็เงิน 
35000 บาท 
ค่าถ่ายเอกสารประชุม จ านวน 4 
ครั้ง เป็นเงิน 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  85625 บาท 

85,625.00 11,325.00 24,500.00 25,550.00 24,250.00 

3. ค่าด าเนนิการเจ้าหน้าที่ 
ส-อา 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนนิการ 
   ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าด าเนินการ
เจ้าหน้าที่ ส-อา จ านวน 6 ครั้ง 
เป็นเงิน 89600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89600 บาท 

89,600.00 25,600.00 12,800.00 32,000.00 19,200.00 

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ จ านวน 5 ครั้ง 
เป็นเงิน 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 2,100.00 3,700.00 4,200.00 0.00 
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กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนนิการ 
   ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
5. ค่าซ่อมวัสดุอุปกรณ์และ
ครภุัณฑ์ 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนนิการ 
   ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าซ่อมวัสดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

6. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน

ระยะเวลาด าเนนิการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนนิการ 
   ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุส านักงาน  
เป็นเงิน 24095 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24095 บาท 

24,095.00 0.00 8,000.00 10,095.00 6,000.00 

7. ค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนนิการ 
   ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าไฟฟ้า  เปน็
เงิน 290000 บาท 
ค่าน้ าประปา  เปน็เงิน 53000  
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 343000 บาท 

343,000.00 0.00 53,000.00 290,000.00 0.00 

8. ค่าโทรศัพท ์

ระยะเวลาด าเนนิการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนนิการ 
   ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าโทรศัพท์ 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 9230 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9230 บาท 

9,230.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,030.00 

รวม 871,300.00 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.นริสานันท์  เดชสรุะ

13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเปา้หมาย(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. ค่าด าเนนิการคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนการ

เบิกจ่าย 
ครั้ง 2.00 1.00 2.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่าย ร้อยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 
2. ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งที่

ประชุม 
ครั้ง 1.00 2.00 2.00 2.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการ
ประชุม 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

3. ค่าด าเนนิการเจ้าหน้าที่ ส-อา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งใน
การด าเนินการ 

ครั้ง 2.00 1.00 2.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
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4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนไป
ราชการ 

ครั้ง 1.00 2.00 2.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

5. ค่าซ่อมวัสดุอุปกรณ์และครภุัณฑ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนการซ่อม ครั้ง 0.00 2.00 2.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

6. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนการ
จัดซ้ือวัสดุ 

ครั้ง 0.00 2.00 2.00 2.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

7. ค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนค่าไฟฟ้า
และค่าน้ าประปา 

ครั้ง 0.00 1.00 2.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 0.00 

8. ค่าโทรศัพท ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนการใช้
จ่ายค่าโทรศัพท ์

ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสีย่ง 
ไม่มี ไม่มี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลกั ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ช่ือโครงการ จัดการเรียนการสอนระดบับัณฑิตศึกษา    รหัสโครงการ 6109000005

ความสอดคล้องของโครงการ
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ช่ือโครงการ  คก.25 โครงการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสงัคม 
ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ : 
กลยุทธ์ที่  : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสงัคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่อดคล้องกบัความ

ต้องการของประเทศและท้องถ่ิน 
ตัวช้ีวัดที่ : (S3.3) จ านวนหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพฒันาท้องถ่ินเพิ่มข้ึน, (S3.4) ผลประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี, (S3.5) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ สถาบัน/
ส านัก และมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับด ี

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบรหิารจัดการหน่วยงาน [ X ] โครงการสนบัสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อื่นๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาปัจจุบันมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องด าเนินการ จัดการศึกษาให้

เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีหลักสูตร ที่จัดการศึกษา
ทั้งสิ้น  5  หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้  หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  ซึ่งมีนักศึกษาคงอยู่ปัจจุบันจ านวน 300 คน  ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีหน้าที่สนับสนุนการ
จัดด าเนินการทางด้านการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาทุกหลกัสตูรของคณะต่างๆ  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์
ตรงและสามารถน าความรู้ไปพัฒนาวิชาชีพของตนในปัจจุบันได้ และส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็น
หน่วยงานด้านการประสานงานและสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้มี
ระบบและกลไกเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน มีระบบและกลไกใน  การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา มีระบบและ
กลไกของการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง  จัดด าเนินการเกี่ยวกับห้องสมุด 
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันาการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีระบบและกลไกใน

การด าเนินการเพื่อพัฒนาสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนตามคุณลกัษณะของบัณฑิต 
2. เพื่อสง่เสรมินักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการให้ค าปรึกษาและบรกิารด้านข้อมลูข่าวสารจาก

คณาจารย์/อาจารย์ทีป่รึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าทีส่ านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
3. เพื่อสง่เสรมินักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการบริการเกี่ยวกับห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ

การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
4. เพื่อพฒันานักศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาได้รบัการพัฒนาในการจัดกจิกรรมของหลกัสูตรต่างๆ
5. เพื่อสง่เสรมินักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานหลกัสูตรและ

ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาทีก่ าหนด 
6. เพื่อยกระดับบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปรญิญาโท/เอก ได้รับการตีพิมพ์เผยแพรท่ั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

5. กลุ่มเป้าหมาย
จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

6. วิธีการด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ด าเนินการ/กลุม่เป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,522,550.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 

10. ตัวช้ีวัดของโครงการ
ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย(Target) 

เชิงปรมิาณ 
1. คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามคีวามพึงพอใจต่องานจัดการเรียนการสอนระดับบณัฑิตศึกษา คน 100 
2. มีกิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรม 7 

เชิงคุณภาพ 
1. คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มคีวามพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 80 
2. นักศึกษามคีวามพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอบรมสมัมนาความรู้ทางวิชาการระดับบัณฑิตศกึษา ร้อยละ 80 

เชิงเวลา 
1. คณาจารย์ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการบริการต่องานจัดการเรยีนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 
คน 100 

2. การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้ทางวิชาการระดับบณัฑิตศึกษาเปน็ไปตามก าหนดระยะเวลา กิจกรรม 7 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 
หลกั ชื่อกจิกรรมย่อย 

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบตัิงาน 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

1. งานบริหารจัดการการ
จัดการเรียนการสอน 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนนิการ 
   ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : กรรมการบรหิาร
หลักสูตร จ านวน 3 เทอม เป็น
เงิน 41850 บาท 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
สัญญา 3 เทอม เปน็เงิน 78000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119850 บาท 

119,850.00 40,850.00 0.00 42,200.00 36,800.00 
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2. งานจัดการเรยีนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนนิการ 
   ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 719000 บาท 
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา เป็น
เงิน 18000 บาท 
วิทยากรบรรยายเสริมรายวิชา 
เป็นเงิน 12000 บาท 
กรรมการคมุสอบปลายภาค  เป็น
เงิน 14400 บาท 
กรรมการตรวจบทคัดย่อ อาจารย์
คุมวพ./การคน้คว้าอิสระ 
กรรมการพิจารณาชื่อเรื่อง  เค้า
โครง และสอบวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ) เปน็เงิน 399150 
บาท 
อาจารย์นิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชพีทางการ
บริหารการศึกษา เป็นเงิน 55500  
บาท 
คืนค่าหน่วยกิต เปน็เงิน 2500 
บาท 
ค่าหนังสือต าราวิชาการ 
(ห้องสมุด) เป็นเงิน 15000 บาท 
ค่ายาและเวชภณัฑ์ (ห้อง
พยาบาล) เป็นเงิน 3000 บาท 
ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการจัดกิจกรรม เปน็เงิน 
5000 บาท 
ค่าวัสดุสารสนเทศ (IT) เป็นเงิน 
15000 บาท 
ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติรายวิชา เปน็เงิน 
60300 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1318850 
บาท 

1,318,850.00 353,980.00 287,100.00 317,220.00 360,550.00 

3. สานสัมพนัธร์ุ่นพีรุ่น่น้อง
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนนิการ 
   ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจ้างท าบายศร ี 
เป็นเงิน 6900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6900 บาท 

6,900.00 6,900.00 0.00 0.00 0.00 

4. จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

ระยะเวลาด าเนนิการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนนิการ 
   ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง  เปน็เงิน 4500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4500 บาท 

4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 

5. ทวนสอบผลสมัฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรู ้

ระยะเวลาด าเนนิการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนนิการ 
   ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร  
จ านวน 18 ชั่วโมง ๆ ละ 600 
บาท เป็นเงิน 10800 บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร  เป็นเงิน 1200 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท 

12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 
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6. อบรมความรู้ทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
   1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนนิการ 
   ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร  
เป็นเงิน 22800  บาท 
ค่าพาหนะวิทยากร  เปน็เงิน 
3000 บาท 
ค่ายานพาหนะ  เป็นเงิน 4400 
บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เปน็เงิน 
22000 บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 8250 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60450 บาท 

60,450.00 14,050.00 37,000.00 9,400.00 0.00 

รวม 1,522,550.00 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.นริสานันท์   เดชสุระ

13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเปา้หมาย(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. งานบริหารจัดการการจัดการเรียนการ
สอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนการ
เบิกจ่าย 

ครั้ง 2.00 0.00 2.00 2.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 80.00 

2. งานจัดการเรยีนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนการ
เบิกจ่าย 

ครั้ง 12.00 12.00 12.00 12.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

3. สานสัมพนัธร์ุ่นพีรุ่น่น้องระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 80.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

4. จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

5. ทวนสอบผลสมัฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู ้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนการทวน
สอบ 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนการทวน
สอบ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

6. อบรมความรู้ทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 2.00 3.00 2.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนกิจกรรม ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสีย่ง 
ไม่มี ไม่มี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลกั ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ช่ือโครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครฐั (ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา)    รหัสโครงการ 6109000006

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 โครงการหลักตามแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
ช่ือโครงการ  คก.66 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
ผลผลิต/โครงการ  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
แผนงาน  แผนงานบุคลากรภาครฐั (ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพคน) 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา (โปรดระบุ) 
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ :  
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

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

3. หลักการและเหตุผล
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึง

จ าเป็นต้องมบีุคลากรสายสนบัสนุนที่มีศักยภาพ 

4. วัตถุประสงค์
เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน 2 คน 

6. วิธีการด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560  ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ด าเนินการ/กลุม่เป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 382,800.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 
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10. ตัวช้ีวัดของโครงการ
ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย(Target) 

เชิงปรมิาณ 
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คน 2 

เชิงคุณภาพ 
1. จ านวนบคุลากรที่ได้รับเงินเดือน คน 2 

เชิงเวลา 
1. บุคลากรได้รับเงินเดือนตามเวลาที่ก าหนด เดือน 12 

11. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 
หลกั ชื่อกจิกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบตัิงาน 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.61-มี.ค.

61) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.61-มิ.ย.

61) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

1. การบริหารจัดการ
บุคลากรภาครัฐ 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
   1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 
2561 

สถานที่ด าเนนิการ 
   ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

เงินเดือน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : เงินเดือน 
จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 30,400 
บาท เป็นเงิน 364,800  บาท 
เงินสมทบประกันสังคม จ านวน 
12 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 18,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 382,800 บาท 

382,800.00 95,700.00 95,700.00 95,700.00 95,700.00 

รวม 382,800.00 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.นริสานันท์  เดชสรุะ

13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเปา้หมาย(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. การบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบคุลากร

สายสนับสนุน 
คน 2.00 2.00 2.00 2.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสีย่ง 
ไม่มี ไม่มี 
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