
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(แผนการใชจายงบประมาณรายโครงการ) 

เลมที่ 3 งบประมาณรายจายการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

(งบ กศ.บป.) 



คํานํา 

แผนการใชจายงบการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณท่ี
ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันจันทรท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 
โดยจัดสรรเปนแผนท่ีระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประเด็น
ยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธ
หนวยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบดวย 2 ผลผลิต งบประมาณรายจายประจําป 
รวมท้ังสิ้น 6,836,000 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบการจัดการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอ
ผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตาม
ประเมินผล ตอไป 

   กองนโยบายและแผน 
     1 ตุลาคม 2563 

ก 



สารบัญ  
  

 หนา 
  

คํานํา ก 

สาบัญ ข 

สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย ค 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย ง 

สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน  จ 

แผนงานพ้ืนฐาน     

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     

แผนงาน 3.1 : แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      
คณะวิทยาศาตรและเทคโยโลยี    

 

1 1 6408000023 โครงการสนับสนุนและจัดการศึกษา กศ.บป. 1 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

 

2 1 6406000010 บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5  
คณะวิทยาการจัดการ    

 

3 1 6407000009 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศกึษา ภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ 14 

4 2 6407000010 โครงการสานสัมพันธนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ภาคกศ.บป 18 

5 3 6407000014 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
                  ของคณะฯ และสาขาวิชาการจัดการ 

22 

 
สํานักงานอธิการบดี กองกลาง    

 

6 4 6411000002 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน กองกลาง  
                  สํานักงานอธิการบดี (งบ กศ.บป.) 

27 

 
สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา    

 

7 1 6413000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ 31 

8 2 6413000005 โครงการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป นักศึกษาภาคพิเศษ 34  
สํานักงานอธิการบดี  กองพัฒนานักศึกษา    

 

9 1 6414000008 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสวัสดิการนักศึกษา กศ.บป 37  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 

10 1 6415000001 โครงการพัฒนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบกศ.บป.) 40 

11 2 6415000009 โครงการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบกศ.บป.) 43 

 

ข 



 งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

94.79              5.21       -            -               100.00            

-          6,479,800        356,200  -            -               6,836,000        

-          6,479,800        356,200  -            -               6,836,000        

-          6,479,800        356,200  -            -               6,836,000        

-          6,479,800        356,200  -            -               6,836,000        

-          6,479,800        356,200  -            -               6,836,000        

-          120,000          -         -            -               120,000          

-          6,359,800        356,200  -            -               6,716,000        

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
ประเภทงบรายจาย

รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงานพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพค

แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภ

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและกา

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

 

สรุปงบประมาณรายจายการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค 



สรุปงบประมาณรายจายการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 

 
งบรายจาย/หมวดรายจาย งบประมาณ (บาท) รอยละ 

งบบุคลากร 0 0.00 

     เงินเดือน  0 0.00 

     คาจางประจํา 0 0.00 

     คาตอบแทนพนักงานราชการ 0 0.00 

     คาจางช่ัวคราว 0 0.00 

งบดําเนินงาน 6,306,930 92.26 

     คาตอบแทน 46,800 0.742 

     คาใชสอยและคาวัสด ุ 5,360,130 84.98 

     คาสาธารณูปโภค 900,000 14.27 

งบลงทุน 529,070 7.73 

     คาครุภัณฑ 529,070 100 

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0.00 

งบเงินอุดหนุน 0 0.00 

งบรายจายอ่ืน 0 0.00 

รวม 6,836,000 100.00 

 
 
 
 
 

ง 



สรุปงบประมาณรายจายการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ 

 งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

94.79              5.21       -            -               100.00            

-          6,479,800        356,200  -            -               6,836,000        

-          6,479,800        356,200  -            -               6,836,000        

-          6,479,800        356,200  -            -               6,836,000        

-          6,479,800        356,200  -            -               6,836,000        

-          6,479,800        356,200  -            -               6,836,000        

-          120,000          -         -            -               120,000          

-          120,000          -         -            -               120,000          

1 1 6408000023 โครงการสนับสนุนและจัดการศึกษา กศ.บป. 120,000          120,000          

-          6,359,800        356,200  -            -               6,716,000        

-          250,000          -         -            -               250,000          

2 1 6406000010 บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 250,000          250,000          

-          175,300          84,700    -            -               260,000          

3 1 6407000009 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ 101,000          101,000          

4 2 6407000010 โครงการสานสัมพันธนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ภาคกศ.บป 74,300            74,300            

5 3 6407000014 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของคณะฯ และสาขาวิชาการจัดการ 84,700    84,700            

-          5,516,000        -         -            -               5,516,000        

6 1 6411000002 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี (งบ กศ.บป.) 5,516,000        5,516,000        

-          150,000          -         -            -               150,000          

7 1 6413000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ 73,000            73,000            

8 2 6413000005 โครงการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคพิเศษ 77,000            77,000            

-          90,000            -         -            -               90,000            

9 1 6414000008 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสวัสดิการนักศึกษา กศ.บป 90,000            90,000            

-          178,500          271,500  -            -               450,000          

10 1 6415000001 โครงการพัฒนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบกศ.บป.) 150,000          150,000          

11 2 6415000009 โครงการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบกศ.บป.) 28,500            271,500  300,000          

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
ประเภทงบรายจาย

รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงานพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาตรและเทคโยโลยี

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

สํานักงานอธิการบดี กองกลาง

สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนและจัดการศึกษา กศ.บป.    
     รหัสโครงการ U6408000023 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหกับผูท่ีมีงานทําและท่ีมีความประสงคจะเพ่ิมพูนความรูใหมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  
แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถ่ิน  ซ่ึงปจจุบัน
สังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ท่ี สอดคลองกับ
การจัดการศึกษาจากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัด
การศึกษาเพ่ือดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
รวมท้ังสนับสนุนงานดานวิชาการแกคณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน การสอน
ในรายวิชาตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาท่ีเปน
เนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอนทฤษฎีแลว จําเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณ
และวัสดุตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู จน
สามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทํางานได นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณ 
วิชาชีพเพ่ือเปนการฝกทักษะในการทํางานกอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง 
 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา กศ.บป. คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา กศ.บป. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี    

3.เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการศึกษา 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษาภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
6. วิธีการดําเนินงาน 1. จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน  2. จางเหมาบริการ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U120,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. นักศึกษาภาค กศ.บป.ไดฝกปฏิบัติในรายวิชาที่เปดสอน รายวิชา 15 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 
เชงิเวลา   

   1. ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 85 
เชิงคาใชจาย   
   1. เบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 85 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           นักศึกษาจบการศึกษาไดตามหลักสูตร 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           นักศึกษาสามารถนําทักษะท่ีไดจากการปฏิบัติจริงไปใชัในการทํางาน  
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

302202010121 
1. จัดซื้อวัสดุและจางถายเอกสารสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2-4 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
จางเหมาบริการ 40,000 บาท  
จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติ 80,000 บาท    
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120000 บาท 

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

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

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. จัดซื้อวัสดุและจางถายเอกสารสําหรับการจัดการเรียนการสอน
และฝกปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนการดําเนินการจัดซื้อ คร้ัง 0.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 

       

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรU หนวยงานรอง Uคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร    
     รหัสโครงการ U6406000010 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

5



3. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตาม
พันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ และสาธารณูปโภค รวมท้ังคาใชสอยตาง ๆ เพื่อ
สนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ท้ังดานงานจัดการ
เรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมีพันธกิจสําคัญคือ การผลิตบัณฑิต การ
บริหารงานสํานักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกอาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรให
สามารถดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน  

2. เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
5. กลุมเปาหมาย บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศกึษาดูงาน/จัดซื้อจัดจาง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U250,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. ดําเนินงานดานการบริหารจัดการ กิจกรรม 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และหลักสูตรมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
     ผลกระทบ (Impact)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบริหารจัดการท่ีดีย่ิงขึ้น 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาท่ีดีย่ิงขึ้น 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

303110010121 1. กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรูเพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาวิชา
กฎหมาย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  เปนงาน 7,200 บาท 
คาใชสอย 
อาหารวาง/อาหารกลางวัน+อาหารเย็น /คาหองประชุม คาที่พัก คาเชารถ/คาพาหนะ/คา
บํารุงรถ/คา 
เบี้ยเลี้ยง/คาทางดวน/คาน้ํามัน/คาวัสดุ เปนเงิน 7000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14200 บาท 

14,200.00 14,200.00 0.00 0.00 0.00 

303110010221 2. จัดซื้อวัสดุสํานักงานและการเรียนการ
สอน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค 63 - 30 กย 64 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
เปนเงิน 62930 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 62930 บาท 

62,930.00 10,000.00 22,930.00 15,000.00 15,000.00 

303110010331 3. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 
1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม 
นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย 
ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ  
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม 
นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี 
เพ่ิมสัญญาณนาฬกิาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม
นอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

44,000.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ราคา 22000 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 44,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 44,000.00 บาท 

303110010431 4. เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน  ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวน  ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ ราคา 17000 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 34,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 34,000.00 บาท 

34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 

303110010531 5. มัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ 
 มัลติมีเดียโปรเจคเตอร เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพ่ือฉายภาพ
จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ ใช LCD Panel หรือระบบ DLP ระดับ SVGA ขนาดไมนอยกวา 
๓,๐๐๐ ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14100 บาท 

14,100.00 14,100.00 0.00 0.00 0.00 

8



รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
รายการครุภัณฑ 
1. มัลติมีเดียโปรเจคเตอร ราคา 14100 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 14,100.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 14,100.00 บาท 

303110010631 6. เครื่องพิมพ Multifunction Laser 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : 1 เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
2 มีรายละเอียดในการพิมพีไมนอยกวา 600x600 dpi 
3 มีความเร็ในการพิมพขาวดําสําหรับกระตาษ A ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
4 มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระตาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
5 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256MB 
6 สามารถสแกนเอกสาร ขนาต A4 (ขาวดํา และ สี ไต) ได 
7 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
8 มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
9 สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
10 สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
11 สามาถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
12 มีชองเชื่อมตอ (nterface) แบบ USB 2.0 หรือตีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ของ 
13 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/ 100 Base-T หรือดีกวา 
จํานวน 
ไมนอยกว 1 ชอง หรือ สมารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
14 มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
15 สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
16 สามารถใชไดกับระบบปฏิบัติการ Windows 7, windows 8.1, Windows 10 และ Mac 
OS 
เปนอยางนอย 
17 มีแผน Drver ที่ใชงนรมกับระบปฏิบัติการในขอ 216 และสายเชื่อมตอ พรอมคูมือการใช
งาน 
18 มีตลับหมึก (Toner Cartridge) ที่มาพรอมกับตัวเครื่อง 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 15000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องพิมพ Multifunction Laser ราคา 15000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 
15,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 15,000.00 บาท 

303110010731 7. ฉากก้ันหองครึ่งกระจกใส (Partition) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ฉากก้ันหองครึ่งกระจกใส (Partition) ขนาด 100X150 cm 
จํานวน 2 ชิ้น ๆละ 4500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ฉากก้ันหองครึ่งกระจกใส (Partition) ราคา 4500 จํานวน 2 ชึ้น รวมเปนเงิน 9,000.00 
บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 9,000.00 บาท 

9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 

303110010831 8. โตะพับขา เอเพ็ก 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด :    โตะพับขา เอเพ็ก (180x75x74) จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 2250 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,250 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. โตะพับขา เอเพ็ก ราคา 2250 จํานวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 2,250.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 2,250.00 บาท 

2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 

303110010931 9. เกาอ้ีสํานักงาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เกาอ้ีสํานักงาน สีดํา 
พนักพิงและที่นั่งข้ึนครงไมบุฟองน้ําหุมหนัสังคระ Pบ พนักพิงสูงเปนพิเศษรองรับแผนหลัง ให 
คุณเอนพิงไดอยางเต็มที่ 
ที่วางแขนผลิตจกพลาสติกข้ึนรูป (pp Nanocomposite) ดีไซนโคงรับชวงทอนแขนไดอยางดี 
ขาเหล็กชุโครมียม 5 แกชวยกระจายน้ําหนัก พ่ิมความม่ันคงของฐาน ลอพลาสติกคู (Pบ) สีดํา 
สามารถหมุนเกาอ้ีไดรอบตัว 360 องศา หันปรับทิศทางไดงายไมตองยกเปลี่ยนทิศทาง 
ปรับระดับเกอ้ีะบบ Ga Litn ใหความรูสึกเวลานั่งนิ่มนวล กาอ้ีไมดีด-เดงขณะปรับระดับความ 
สูง 
ปรับระดับความสูงของเกาอ้ีได ระหวาง 99-107 ซม. 
รองรับน้ําหนักไดสูงสุด 100 กก. 
สี : ดํา 

9,400.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

ขนาดสินคา (กวาง x ลึก x สูง) : 57 X 50 x 99-107 ซม. / 1ตัว 
จํานวน 4 ตว ๆละ 2,350 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9400 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เกาอ้ีสํานักงาน ราคา 2350 จํานวน 4 ตัว รวมเปนเงิน 9,400.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 9,400.00 บาท 
 

303110011031 10. โตะทํางาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : โตะทํางาน สีเซอรรี่-ดํา 
ผลิตจากไม Particle Board 
ท็อปโตะ หนา 25 มม. ปดขอบ PVC Edge 
เคลือบผิว Melamine เรียบลื่น คุณสมบัติกันน้ํา ทนตอความรอน และรอยขีดขวน 
ลิ้นชักดานขวา 2 ชั้น พรอมกุญแจล็อกลิ้นชักทั้งชุด (Central Lock) 
กลองลิ้นชักใชชุดรางเลื่อนเหล็กทําสี ลูกลอไนลอน แข็งแรง 
ลิ้นชักลางสามารถจัดเก็บแฟมแขวนได 
อุปกรณ Fitting คุณภาพจากเยอรมนี 
สี : เชอรรี่-ดํา 
ขนาดสินคา (กวาง x ลึก X สง) : 120 x 60 x 75 ซม/ตัว 
จํานวน 4 ตว x 3,780 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,120 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. โตะทํางาน ราคา 3780 จํานวน 4 ตัว รวมเปนเงิน 15,120.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 15,120.00 บาท 

15,120.00 15,120.00 0.00 0.00 0.00 

303110011131 11. เครื่องพิมพเลเซอร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : 1 เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
2 มีรายละเอียดในการพิมพีไมนอยกวา 600x600 dpi 
3 มีความเร็ในการพิมพขาวดําสําหรับกระตาษ A ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
4 มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระตาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
5 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256MB 
6 สามารถสแกนเอกสาร ขนาต A4 (ขาวดํา และ สี ไต) ได 
7 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

8 มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
9 สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
10 สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
11 สามาถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
12 มีชองเชื่อมตอ (nterface) แบบ USB 2.0 หรือตีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ของ 
13 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/ 100 Base-T หรือดีกวา 
จํานวน 
ไมนอยกว 1 ชอง หรือ สมารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
14 มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
15 สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
16 สามารถใชไดกับระบบปฏิบัติการ Windows 7, windows 8.1, Windows 10 และ Mac 
OS 
เปนอยางนอย 
17 มีแผน Drver ที่ใชงนรมกับระบปฏิบัติการในขอ 216 และสายเชื่อมตอ พรอมคูมือการใช
งาน 
18 มีตลับหมึก (Toner Cartridge) ที่มาพรอมกับตัวเครื่อง 
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 15000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องพิมพเลเซอร ราคา 15000 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 30,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 30,000.00 บาท 

รวม 250,000.00 197,070  22,930.00   15,000.00   15,000.00  
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรูเพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษาวิชากฎหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดซื้อวัสดุสํานักงานและการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุสํานักงานและการเรียนการสอน คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 5.00 85.00 
3. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก เคร่ือง 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ เคร่ือง 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
5. มัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
6. เครือ่งพิมพ Multifunction Laser ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction Laser เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

7. ฉากก้ันหองครึ่งกระจกใส (Partition) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อฉากก้ันหองครึ่งกระจกใส (Partition) ช้ึน 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
8. โตะพับขา เอเพ็ก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อโตะพับขา เอเพ็ก ตัว 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
9. เกาอ้ีสํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน ตัว 4.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

10. โตะทํางาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อโตะทํางาน ตัว 4.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
11. เครื่องพิมพเลเซอร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร เคร่ือง 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
สาเหตุหรือปจจยัความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสีย่ง 

    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ  รุจิโมระ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาการจัดการU หนวยงานรอง Uคณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป คณะวิทยาการ
จัดการ    

     รหัสโครงการ U6407000009 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
Uประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ (กศ.บป.) จํานวน 1 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใช
วัสดุในการเรียนการสอน รวมท้ังตองจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝก
ปฏิบัติรวมท้ังรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษาท้ังหมดในจํานวน 1 หลักสูตร ดังนั้นการท่ี
จะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและไดคุณภาพ ตองมีการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจและประสบการณ เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองไดทัน
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว คณะ
วิทยาการจัดการ จึงตองจัดหาวัสดุอุปกรณ เอกสารในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา  เพ่ือจะ
ไดนําไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองไดทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหนักศึกษาและคณาจารยผูสอนคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณเพียงพอสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนฝกปฏิบัติ 

2.เพ่ือจัดการศึกษาในหลักสูตรตางๆ สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษาภาค กศบป คณะวิทยาการจัดการ จํานวน   389 คน 
 
6. วิธีการดําเนินงาน 1. จัดซ้ือวัสดุฝกรายวิชา 2. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U101,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. นักศึกษา กศ.บป คณะวิทยาการจัดการมีวัสดุสําหรับรายวิชาฝกปฏิบัติ ภาคเรียน 3 

   2. จัดซื้อวัสดุสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คร้ัง 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. มีวัสดุฝกสําหรับรายวิชาฝกปฏิบัติสําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป รอยละ 85 

   2. มีวัสดุที่ใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการตลอดปการศึกษา คร้ัง 3 
เชิงเวลา   
   1. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 1 รอยละ 20 

   2. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 2 รอยละ 39 
   3. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 3 รอยละ 41 
เชิงคาใชจาย   

   1. ตนทุนคาวัสดุฝกรายวิชา คน 150 
   2. ตนทุนในการคาวัสดุสํานักงาน บาท 42,650 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           - นักศึกษา กศ.บป. และอาจารยในสาขาวิชาการจัดการมีวัสดุเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           นักศึกษามีคุณภาพ สามารถเรียนจบและไดงานทําท่ีดีข้ึน 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

302103010121 1. จัดซื้อวัสดุฝกรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2563,3/2563,1/2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563-31 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุฝกรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2563,3/2563,1/2564 
นักศึกษา จํานวน 389x150 บาท = 58,350 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 58,350 บาท 

58,350.00 20,250.00 18,000.00 20,100.00 0.00 

302103010221 2. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ = 42,650 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42,650 บาท 

42,650.00 0.00 21,000.00 21,650.00 0.00 

รวม 101,000.00 20,250.00 39,000.00 41,750.00 0 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. จัดซื้อวัสดุฝกรายวิชาภาคเรียนที่ 
2/2563,3/2563,1/2564 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษษภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการมีวัสดุสําหรับรายวิชาฝกปฏิบัติ คน 135.00 120.00 134.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุฝกสําหรับรายวิชาฝกปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 
2. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คร้ัง 0.00 1.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุที่ใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการตลอดปการศึกษา คร้ัง 0.00 1.00 1.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาการจัดการU หนวยงานรอง Uคณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการสานสัมพันธนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ภาค กศ.บป.    
     รหัสโครงการ U6407000010 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ และเพ่ือเปนการพัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึน เพ่ือใหมี
หลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการ
พัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไดรับความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการเรียน การอยูรวมกันในสังคม การทํางานเปนทีม เพ่ือรวมกันสงเสริมใหนักศึกษาใช
ชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมีคุณภาพ และทําใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพของตนเองไดสูงข้ึน 
 
5. กลุมเปาหมาย  

1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการภาค กศ.บป. จํานวน 1 สาขาวิชา 
 

6. วิธีการดําเนินงาน  
1. นํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมของสาขาวิชา 
2. จัดซ้ือวัสดุเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ภาคกศ.บป. 
 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
 
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ U74,300.00U บาท แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการที่เขารวมกิจกรรม คน 150 

   2. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ คร้ัง 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ รอยละ 85 

   2. สาขาวิชาการจัดการมีวัสดุเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน รอยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. รอยละการเบิกจายของกิจกรรมเตรียมความพรอมของนักศึกษา กศ.บป.ในไตรมาสที่ 3 รอยละ 100 

   2. รอยละการเบิกจายของกิจกรรมไตรมาสที่ 1 รอยละ 100 
   3. รอยละการเบิกจายของกิจกรรมไตรมาสที่ 2 รอยละ 100 
เชิงคาใชจาย   

   1. ตนทุนตอคนตอ 1 กิจกรรม บาท 395 
   2. ตนทุนตอการซื้อวัสดุในไตรมาส 1 บาท 6,000 
   3. ตนทุนตอการซื้อวัสดุในไตรมาส 2 บาท 9,000 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           - นักศึกษาไดรับความรู ทักษะ ประสบการณท้ังทางตรงและทางออม โดยผานการเขารวม
กิจกรรมของสาขาวิชา- นักศึกษา กศ.บป. และอาจารยในสาขาวิชาการจัดการมีวัสดุเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           - นักศึกษามีความสัมพันธท่ีดี มีการสรางเครือขาย และสรางบรรยากาศในการเรียนใหดีข้ึน
 
การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนและนอกหองเรียนมีคุณภาพมากข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           - นักศึกษามีคุณภาพ สามารถเรียนจบและไดงานทําท่ีดีข้ึน 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

302103020121 1. กิจกรรมสานสัมพันธการจัดการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   เมษายน - มิถุนายน 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
คาตอบแทนวิทยากร  จํานวน 4 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท รวม 28,800 บาท 
คาอาหาร  จํานวน  150 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ100  บาท รวม 15,000 บาท 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 150 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม  10,500  บาท 
คาวัสดุ 5,000  บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 59300 บาท 
ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

59,300.00 0.00 0.00 59,300.00 0.00 

302103020221 2. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2563 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ จํานวน  15,000  บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15000 บาท 

15,000.00 6,000.00 9,000.00 0.00 0.00 

รวม 74,300.00 6,000.00 9,000.00 59,300.00 0.00 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. กิจกรรมสานสัมพันธการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คน 0.00 0.00 150.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
2. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ คร้ัง 1.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชาการจัดการมีวัสดุเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน รอยละ 100.00 100.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ 

21



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาการจัดการU หนวยงานรอง Uคณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของคณะฯ 
และสาขาวิชาการจัดการ    

     รหัสโครงการ U6407000014 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ และเพ่ือเปนการพัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึน เพ่ือใหมี
หลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการ
พัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015 สาขาวิชาการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม  
จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหคณะ
วิทยาการจัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขงขันใน
ตลาดแรงงานได  รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู ท่ีจะไดรับการ
คัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุก ๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิภาวะเพ่ือให
เปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดาน
วิชาการดังเปาประสงค เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม 
เทคโนโลยี รวมท้ังความรูตางๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ จึงตองมี
ครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะและสาขาวิชาการจัดการ เพ่ือใหนักศึกษาก
ศ.บป ไดฝกทักษะท่ีจําเปนเพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษาเม่ือสําเร็จการศึกษา จึงมีความ
จําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพตอไป 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดหาครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาค กศ.บป. 

2. เพ่ือจัดหาครุภัณฑสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารยในสาขาวิชาการจัดการ รวมท้ังเปน
การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาอยางเพียงพอตลอดป
การศึกษา 

3. เพ่ือจัดหาครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการ
จัดการ 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการภาค กศ.บป. จํานวน  1 สาขาวิชา 

2. บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ จํานวน  61  คน 
 
6. วิธีการดําเนินงาน - จัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U84,700.00U บาท  แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
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 10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จัดซื้อครุภัณฑชุดไมโครโฟนเคลื่อนที่ ชุด 5 

   2. จัดซื้อครุภัณฑปริ้นเตอร เคร่ือง 1 
   3. จัดซื้อครุภัณฑโตะประชุม ชุด 1 
   4. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องฉายภาพ 3 มิติ เคร่ือง 2 

   5. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องสแกนเนอร เคร่ือง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ครุภัณฑเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน รอยละ 100 

เชิงเวลา   
   1. รอยละการเบิกจายของกิจกรรมไตรมาสที่ 1 รอยละ 100 
เชิงคาใชจาย   

   1. ตนทุนตอการซื้อชุดไมโครโฟนเคลื่อนที ่ บาท 5,000 
   2. ตนทุนตอการซื้อปริ้นเตอร บาท 5,000 
   3. ตนทุนตอการซื้อโตะประชุม บาท 17,700 

   4. ตนทุนตอเครื่องฉายภาพ 3 มิติ บาท 20,000 
   5. ตนทุนตอการซื้อเครื่องสแกนเนอร บาท 17,000 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           -นักศึกษา กศ.บป. และอาจารยในสาขาวิชาการจัดการมีครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           - การจดัการเรียนการสอนในหองเรียนและนอกหองเรียนมีคุณภาพมากข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           - นักศึกษามีคุณภาพ สามารถเรียนจบและไดงานทําท่ีดีข้ึน 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

303110020131 1. จัดซื้อครุภัณฑชุดไมโครโฟนพรอมลําโพง
เคลื่อนที่ 
ระยะเวลาดําเนนิการ 
   ตุลาคม-ธันวาคม2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑชุดไมโครโฟนพรอมลําโพงเคลื่อนที่ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ชุดไมโครโฟนพรอมลําโพงเคลื่อนที่ ราคา 2400 จํานวน 3 ชุด รวมเปนเงิน 7,200.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 7,200.00 บาท 

7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 

303110020231 2. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม-ธันวาคม2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องปริ้นเตอร จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8900 บาท 
1. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร ราคา 8900 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 8,900.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 8,900.00 บาท 

8,900.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00 

303110020331 3. จัดซื้อครุภัณฑชุดโตะประชุม 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม-ธันวาคม2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : โตะประชุม จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 11,600  บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11600 บาท 
1. โตะประชุม ราคา 11600 จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 11,600.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 11,600.00 บาท 

11,600.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 

303110020431 4. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม-ธันวาคม2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   รายละเอียด : เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 2 เครื่องๆละ 20,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40000 บาท 
1. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ราคา 20000 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 
40,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 40,000.00 บาท 

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

303110020531 5. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องสแกนเนอร 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม-ธันวาคม2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   รายละเอียด : เครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000 บาท 
1. เครื่องสแกนเนอร ราคา 17000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 17,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 17,000.00 บาท 

17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 84,700.00 84,700.00    
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. จัดซื้อครุภัณฑชุดไมโครโฟนพรอมลําโพงเคลื่อนที่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑไดครบตามรายการที่กําหนด รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชามีครุภัณฑในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
2. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑไดครบตามรายการที่กําหนด รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชามีครุภัณฑในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
3. จัดซื้อครุภัณฑชุดโตะประชุม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑไดครบตามรายการที่กําหนด รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชามีครุภัณฑในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

4. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑไดครบตามรายการที่กําหนด ช้ึน 100.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะมีครุภัณฑในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
5. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องสแกนเนอร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑไดครบตามรายการที่กําหนด รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะมีครุภัณฑในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี (งบ กศ.บป.)    
     รหัสโครงการ U6411000002 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน 
ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยาง
ม่ันคงและยั่ งยืนของปวงชน มีส วนรวมในการจัดการการบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู อีกท้ังไดมีการนอม
นําพระบรมราโชบายดานการศึกษาในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มาเปนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ดังนั้นกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ในฐานะหนวยงานท่ี
สนับสนุนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยจึงขอเสนอจัดทําโครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหาร
จัดการหนวยงาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี (งบ กศ.บป.) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยใหสําเร็จลุลวงตามภารกิจ 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.เพ่ือใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
3.เพ่ือใหผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

5. กลุมเปาหมาย 
 1.ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 2.สวนราชการ 
หนวยงาน และบุคคล ภายนอก 
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามปกติตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U5,516,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผูรับบริการ คน 350 

เชิงคุณภาพ    
   1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 90 
เชิงเวลา   

   1. ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด(ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ) รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   
   1. ผลการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           1.การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 2.มีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome) 
           ผูรับบริการมีความสะดวกสะบาย และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

303110030142 1. คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษา กศ.บป. 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
ตามภารงานหลัก/ภารงานที่ไดรับมอบหมาย 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3803400 บาท 

3,803,400.00 950,850.00 950,850.00 950,850.00 950,850.00 

303110030242 2. เงินคืนคาหนวยกิต 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
ตามภารงานหลัก/ภารงานที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 

303110030342 3. คาใชสอยและคาวัสดุ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ดําเนินการเบิกจายเงิน
งบประมาณตามภาระงานหลัก/ภาระงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 782600 บาท 

782,600.00 195,650.00 195,650.00 195,650.00 195,650.00 

303110030442 4. คาสาธารณูปโภค(คาน้ําประปา คาไฟฟา 
คาโทรศัพท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ดําเนินการเบิกจายเงิน
งบประมาณตามภาระงานหลัก/ภาระงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 900000 บาท 

900,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 

รวม 5,516,000.00 1,379,000.00 1,379,000.00 1,379,000.00 1,379,000.00 
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. คาใชจายในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา กศ.บป. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ คน 90.00 90.00 90.00 80.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. เงินคืนคาหนวยกิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ คน 90.00 90.00 90.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
3. คาใชสอยและคาวัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ คน 90.00 90.00 90.00 80.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. คาสาธารณูปโภค(คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ คน 90.00 90.00 90.00 80.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ กองกลาง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองบริการการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ    

     รหัสโครงการ U6413000001 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตผุล 
    กองบริการการศึกษา  เปนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนการพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษาและการใหบริการแก
นักศึกษา  อาจารย  และบุคลากร  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งพันธกิจดังกลาว  เปนงานที่ตอง
จัดทําขอมูล  การติดตอประสานงานการออกเอกสารตางๆ  เก่ียวกับการศึกษา  ดังนั้นเพื่อใหการดํานินงานของ
กองบริการการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองจัดทรัพยากรเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน  ใหเพียงพอ  เหมาะสมและพรอมใชงาน 
4. วัตถุประสงค 
 เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการกองบริการการศึกษา  ใหการปฏิบัติงานและการบริการตางๆมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
5. กลุมเปาหมาย  บุคลากรกองบริการการศึกษาและผูรับบริการ 
6. วิธีการดําเนินงาน ซื้อจางเบกิจายวัสดุสาํนักงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563  ถึง วันที่ 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U73,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการจัดสรรวัสดุ เหมาะสม  และเพียงพอในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ตลอดปงบประมาณ 

คน 11 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความพึงพอใจของผูไดรับการบริการจากกองบริการการศึกษา รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 4 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายของโครงการที่สามารถเบิกจายไดทันตามเวลาที่กําหนดไว รอยละ 95 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           บุคลากรที่ไดรับจัดสรรวัสดุ อุปกรณ คาใชสอยตาง ๆ เหมาะสม และเพียงพอในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ตลอดปงบประมาณ 
     ผลกระทบ (Impact)  
           1.บุคลากรกองบริการการศึกษาปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.การใหบริการมีความสะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย และถูกตอง  
     ผลลัพธ (Outcome)  
           1. ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ กองบริการการศึกษา เปนการสงเสริมภาพลักษณที่
ดีของหนวยงานและมหาวทิยาลยั 

2. เปนการยกระดับการบริการดานการศึกษา และเปนการปรับปรุง พฒันางานบริการไปสูความเปน
เลิศ ไดมาตรฐานสากล  
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

303110040121 1. คาวัสดุ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 -30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาวัสดุ / คาถายเอกสาร 73,000 
บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 73,000 บาท 

73,000.00 59,000.00 0.00 14,000.00 0.00 

รวม 73,000.00 59,000.00 0.00 14,000.00 0.00 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. คาวัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่ไดรับการจัดสรร
วัสดุ 

คร้ัง 2.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 
       

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองบริการการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป นักศึกษาภาคพิเศษ    

     รหัสโครงการ U6413000005 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่องแนวทางการปฏิบั ติตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2552  กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือใหได
บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
การบริหารจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอยางยิ่งหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมีความจําเปนท่ีจะตองใชวัสดุ
ในการจัดการเรียนการสอน  การจัดทําสื่อการสอนเอกสารสอน  การจัดกิจกรรมตาง ๆ และเอกสารการ
ประเมินผลการศึกษา  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร จึงจําเปนตองมี
การจัดงบประมาณคาใชจายเพ่ือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 
4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไปมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปทุกคณะ ประจําปการศึกษา 2563 
6. วิธีการดําเนินงาน 1. จัดซ้ือวัสดุรายวิชาศึกษาท่ัวไป  
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U77,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคพิเศษ ภาคเรียน 3 
เชิงคุณภาพ    
   1. 1. ดําเนินการบริหารคาวัสดุ รายวิชาศึกษาทั่วไปไดถูกตอง ตามจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาคเรียน 3 

เชิงเวลา   
   1. ดําเนินการเบิกจายเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 95 
เชิงคาใชจาย   

   1. คาใชจายรวมไมเกินวงเงินที่ไดรับการจัดสรร บาท 77,000 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           ทุกรายวิชา หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป มีวัสดุในการจัดการเรียนการสอน  
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           บัณฑิตมีชีความรู ความสามารถ เปนไปตามมาตรฐานการเรียนท่ีกําหนด 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

302102010121 1. การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป  
ภาคพิเศษ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2561 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยและวัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุรายวิชาศึกษาทั่วไป 
77,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 77,000 บาท 

77,000.00 23,000.00 27,000.00 0.00 27,000.00 

รวม 77,000.00 23,000.00 27,000.00 0.00 27,000.00 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป  ภาคพิเศษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคพิเศษ 

คณะ 4.00 4.00 0.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ดําเนินการบริหารคาวัสดุ 
รายวิชาศึกษาทั่วไปไดถูกตอง ตามจํานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียน 

ภาคเรียน 1.00 1.00 0.00 1.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสวัสดิการนักศึกษา กศ.บป.    
     รหัสโครงการ U6414000008 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
 
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษาเปนหนวยงานหนึ่งท่ีทําหนาท่ีในการสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในดาน
ของการใหบริการทางกายภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา และมีพันธ
กิจหลักในการสงเสริมทางดานการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาครบถวนท้ัง 5 ดาน ใหสอดคลองตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนั้นสุขภาพท่ีดีเปน สิ่งสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมใหนักศึกษาสามารถ
ศึกษาและรวมทํากิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีนักศึกษา  ทํา
กิจกรรมอยูภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บปวย หรือไดรับอุบัติเหตุ มหาลัยจึงควรจัดใหมีบุคลากร
อยูประจําในการอํานวยความสะดวกและใหบริการแกนักศึกษาและจัดเตรียมยาและเวชภัณฑท่ีจําเปนใน
การปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูมาใชบริการ ท้ังนี้ยังครอบคลุมไปถึงการใหบริการดานสุขภาพแก
คณาจารยและบุคลากร ทุกฝายของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถดําเนินงานบรรลุต 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสงเสริมการใหบริการดานสวัสดิการตางๆ ท้ังดานการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
อนามัยใหแกนักศึกษา คณาจารย และเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย  
5. กลุมเปาหมาย 
 1. นักศึกษาภาคปกติ อาจารย เจาหนาท่ี เขารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนดานสุขภาพ
และอนามัยจํานวน 100 คน    
6. วิธีการดําเนินงาน       

1.จัดหาและใหบริการยาและเวชภัณฑ 
2.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศใหกับนักศึกษา ภาค กศ.บป 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U90,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ ที่เขารับบริการ คน 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           มีการพัฒนาระบบงานพยาบาลใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact) 
           เกิดความรวดเร็ว ทันสมัย และโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพึงพอใจสงผลกับภาพลักษณท่ีดีขององคกร 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

303110050121 1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1ต.ค.63-30 ก.ย.64 
สถานที่ดําเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

วัสดุ 
1.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ  
60,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
60,000 บาท 

60,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 

303110050221 2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาค 
กศ.บป 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1ต.ค.63-30ก.ย.64 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.คาวัสดุ 19,200 บาท 
2.คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท 
รวม 10,800 บาท รวมเปนเงินทั้งสิน้ 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 22,800.00 3,600.00 3,600.00 

รวม 90,000.00 30,000.00 52,800.00 3,600.00 3,600.00 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ คร้ัง 1.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บป ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศใหแกนักศึกษาภาค กศ.บป คร้ัง 0.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสารภี  พูลศิริ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศU หนวยงานรอง Uสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบกศ.บป.)    
     รหัสโครงการ U6415000001 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 7 ดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart 

University 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยาง
ชาญฉลาด Smart University 
    ผลผลิต/โครงการ :  P302 แผนงานขับเคลื่อนองคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 401 ระดับความพรอมและวุฒิภาวะขององคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Connected Government) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีพันธ
กิจในการจัดหา รวบรวม พัฒนา สงเสริม สนับสนุนและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูท่ี
ทันสมัยในศตวรรษท่ี 21 และอํานวยความสะดวกไดอยางตอเนื่อง 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดหา และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยและไดมาตรฐาน 

2. เพ่ือใหผูใชบริการมีชองทางการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 คณาจารย นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายในท่ีเขามาใชบริการ 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือจัดหาหนังสือตําราวิชาการ  
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U150,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนกิจกรรมพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม 1 
เชิงคุณภาพ    

   1. กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด กิจกรรม 1 
เชิงเวลา   
   1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           มีทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอทรัพยากรสารสนเทศ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และได
มาตรฐาน 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

303201010121 1. หนังสือตําราวิชาการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1หนังสือตําราวิชาการ จํานวน 30 
เลม  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000.00 บาท 

150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

รวม 150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. หนังสือตําราวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนังสือตําราวิชาการ เลม 10.00 10.00 10.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 
รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

       

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศU หนวยงานรอง Uสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบกศ.บป.)    
     รหัสโครงการ U6415000009 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เปน
ศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ และสนับสนุนการ
บริหารจัดการองคกรอยางชาญฉลาด และคํานึ งถึงสิ่ งแวดลอม (Smart University & Green 
University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน จึงจําเปนตองมีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ และสาธารณูปโภค เพ่ือพรอมใหบริการอยางตอเนื่อง 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ การบริการ และดานการเรียนการสอน 

2. เพ่ือบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนท่ัวไป  
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. ชุดโตะ+เกาอ้ีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
2. เครื่องปริ้นใบเสร็จ 
3. ถังดักไขมัน 
4. วัสด ุ
5. คาสาธารณูปโภค  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U300,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ชุดโตะ+เกาอ้ีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชุด 100 

   2. เครื่องปริ้นใบเสร็จ เคร่ือง 2 
   3. ถังดักไขมัน ใบ 5 
   4. วัสดุ รายการ 10 

   5. คาสาธารณูปโภค เดือน 12 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จในระยะวเวลาที่กําหนด กิจกรรม 5 
เชิงคาใชจาย   

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) 
           มีวัสดุอุปกรณท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการพรอมใหบริการ ไดอยางตอเนื่อง 
     ผลกระทบ (Impact)  
           ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการและการบริการวิชาการ 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มีระบบบริหารจัดการและสาธารณูปโภคท่ีทันสมัย มี
คุณภาพ และไดมาตรฐาน  
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

303110060131 1. ชุดโตะ+เกาอ้ีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ    รายละเอียด : 1. โตะ     - ขนาดไมนอยกวา 
80X60X75 ซม.     - ดานบนเคลือบดวยวัสดุเมลามีนหรือดีกวา     - โครงขาเหล็ก  
2. เกาอ้ี      - ขนาดไมนอยกวา 44X50X85 ซม.      - โครงเบาะทําจากไมบุฟองน้ํา 
หุมหนังเทียม หรือดีกวา      - ขาเกาอ้ีชุบโครเม่ียม หรือดีกวา รายการครุภัณฑ 1..
ชุดโตะ+เกาอ้ีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ราคา 2,400 จํานวน 100 ชุด  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 240000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ชุดโตะ+เกาอ้ีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ราคา 2400 จํานวน 100 ชุด รวมเปน
เงิน 240,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 240,000.00 บาท 
 
 
 
 
 

240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 

303110060231 2. เครื่องปริ้นใบเสร็จ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : รายละเอียด  
1. ความละเอียดไมนอยกวา 203 dpi 
2. มีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ 
3. ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 200 มม./วินาที 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14000 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1.เครื่องปริ้นใบเสร๗ ราคา 7000 บาท  จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 14000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน14000.00 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องปริ้นใบเสร็จ ราคา 7000 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 14,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 14,000.00 บาท 
 
 
 
 

14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

303110060331 3. ถังดักไขมัน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : รายละเอียด  
1. ขนาดไมนอยกวา 40 ลิตร/บนดิ 
2. ความกวางปากถัง ไมนอยกวา 39  
3. ความยาวถัง (รวมทอเขา-ออก) ไมนอยกวา 39 
4. ความสูงรวม ไมนอยกวา 42 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17500.00 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. ถังดักใขมัน ราคา 3,500.00 บาท  จํานวน 5 ใบ รวมเปนเงิน 17,500.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 17500.00 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ถังดักไขมัน ราคา 3500 จํานวน 5 ใบ รวมเปนเงิน 17,500.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 17,500.00 บาท 

17,500.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00 

303110060421 4. วัสดุ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ จํานวน 10รายการ  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20500บาท 

20,500.00 5,000.00 10,000.00 5,500.00 0.00 

303110060521 5. คาสาธารณูปโภค 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค จํานวน 12 เดือน 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8000บาท 

8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

รวม 300,000.00 278,500.00 12,000.00 7,500.00 2,000.00 
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. ชุดโตะ+เกาอ้ีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดโตะ+เกาอ้ีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชุด 100.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. เครื่องปริ้นใบเสร็จ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องปริ้นใบเสร็จ เคร่ือง 2.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
3. ถังดักไขมัน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ถังดักไขมัน ใบ 5.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. วัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ รายการ 2.00 5.00 3.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

5. คาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาสาธารณูปโภค เดือน 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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