
 

 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(แผนการใชจายงบประมาณรายโครงการ) 

 

 

เลมที่ 6 งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (เพิ่มเติม) 
 (งบ บ.กศ. (เพ่ิมเติม) (อนุมัติจากเงิน บ.กศ. คงคลัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

คํานํา 
 
 
 แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) (งบ บ.กศ. (เพ่ิมเติม) 
(อนุมัติจากเงิน บ.กศ. คงคลัง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563  
เม่ือวันพุธท่ี 9 กันยายน พ.ศ.2563 โดยจัดสรรเปนแผนท่ีระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับเปาหมาย
การใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก งบประมาณรายจาย
ประจําป รวมท้ังสิ้น 28,720,000 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณรายจาย
เงินคาบํารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) (งบ บ.กศ. (เพ่ิมเติม) (อนุมัติจากเงิน บ.กศ. คงคลัง) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป 

 
 
 
 

                                                                 กองนโยบายและแผน 
                                                              1 ตุลาคม 2563 
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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 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร      
สํานักงานอธิการบดี กองกลาง 

 

1 1 6411000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานนิติการ 5 

2 2 6411000015 กองทุนพัฒนาบุคลากร 14 

3 3 6411000018 การพฒันาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 18 

4 4 6411000023 โครงการคาใชจายในการจางเหมาทําความสะอาดและจางเหมารักษาความปลอดภัย 22 

5 5 6411000025 โครงการสนับสนุนการกอสรางและการปรบัปรุงส่ิงกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 27 

6 6 6411000026 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลนและการพัฒนารายวิชาศึกษาออนไลน 31 

7 7 6411000032 เงินสบทบกองทุนกูยืมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิบุคลากร 34 

8 8 6411000033 โครงการเตรียมความพรอมผูบริหารระดับตน 37  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

9 1 6416000022 สมทบกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและการเผยแพรผลงาน ประจําป 2564 40 

 

ข 



เงินเดือน

และคาจาง

ประจํา

คาจางชั่วคราว คา ต-ช-ว ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

-         -             21,600,000   -     1,620,000   5,500,000   -        28,720,000   100.00        

-         -             21,600,000   -     1,620,000   5,500,000   -        28,720,000   100.00        

-         -             21,600,000   -     1,620,000   5,500,000   -        28,720,000   100.00        

-         -             21,600,000   -     1,620,000   5,500,000   -        28,720,000   100.00        

-         -             21,600,000   -     1,620,000   5,500,000   -        28,720,000   100.00        

-         -             21,600,000   -     1,620,000   5,500,000   -        28,720,000   100.00        ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงานพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

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

ประเภทงบรายจาย

รวมทั้งสิ้น รอยละ

 

สรุปงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) (งบ บ.กศ. (เพ่ิมเติม) (อนุมัติจากเงิน บ.กศ. คงคลัง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 



สรุปงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) (งบ บ.กศ. (เพ่ิมเติม) (อนุมัติจากเงิน บ.กศ. คงคลัง) 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 21,600,000 75.21 

     คาตอบแทน 4,482,000 20.75 

     คาใชสอยและคาวัสด ุ 17,118,000 79.25 

     คาสาธารณูปโภค 0 0.00 

งบลงทุน 1,620,000 5.641 

     คาครุภัณฑ 0 0.00 

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 1,620,000 0.00 

งบเงินอุดหนุน 5,500,000 19.15 

งบรายจายอ่ืน 0 0.00 

รวม 28,720,000 100.00 

 
 
 
 
 

ง 



สรุปงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) (งบ บ.กศ. (เพ่ิมเติม) (อนุมัติจากเงิน บ.กศ. คงคลัง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ 

เงินเดือน

และคาจาง

ประจํา

คาจางชั่วคราว คา ต-ช-ว ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

-         -             21,600,000   -     1,620,000   5,500,000   -        28,720,000   100.00        

-         -             21,600,000   -     1,620,000   5,500,000   -        28,720,000   100.00        

-         -             21,600,000   -     1,620,000   5,500,000   -        28,720,000   100.00        

-         -             21,600,000   -     1,620,000   5,500,000   -        28,720,000   100.00        

-         -             21,600,000   -     1,620,000   5,500,000   -        28,720,000   100.00        

-         -             21,600,000   -     1,620,000   5,500,000   -        28,720,000   100.00        

-         -             21,600,000   -     1,620,000   4,000,000   -        27,220,000   94.78          

1 1 6411000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานนิติการ 1,800,000     1,800,000     6.27           

2 2 6411000015 กองทุนพัฒนาบุคลากร 2,000,000   2,000,000     6.96           

3 3 6411000018 การพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 3,000,000     3,000,000     10.45          

4 4 6411000023 โครงการคาใชจายในการจางเหมาทําความสะอาดและจางเหมารักษาความปลอดภัย 14,300,000   14,300,000   49.79          

5 5 6411000025 โครงการสนับสนุนการกอสรางและการปรับปรุงสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564 1,620,000    1,620,000     5.64           

6 6 6411000026 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลนและการพัฒนารายวิชาศึกษาออนไลน 1,500,000     1,500,000     5.22           

7 7 6411000032 เงินสบทบกองทุนกูยืมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิบุคลากร -             2,000,000   2,000,000     6.96           

8 8 6411000033 โครงการเตรียมความพรอมผูบริหารระดับตน 1,000,000     1,000,000     3.48           

-         -             -             -     -            1,500,000   -        1,500,000    5.22           

9 1 6416000022 สมทบกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและการเผยแพรผลงาน ประจําป 2564 -             1,500,000   1,500,000     5.22           

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

สํานักงานอธิการบดี กองกลาง

รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงานพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

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

ประเภทงบรายจาย

รวมทั้งสิ้น รอยละ



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานนิติการ    

     รหัสโครงการ U6411000001 
 

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

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 22 ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 3 ดานดานกฎหมาย 
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    
 
 
 

1



3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มีวัตถุประสงคในการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาท่ี
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามโครงสรางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2555 ใหงานนิติการเปนสวน
ราชการภายในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยมีหนาท่ีรัยบผิดชอบดังนี้ ดําเนินการจัดการประชุม
คณะกรรมการชุดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของงานดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหการบริหารงานดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุน
ภารกิจและพันธกิจของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได
อยางคลองตัว  

2.เพ่ือใหการปฏิบัติการรวมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
กับมหาวิทยาลัย ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปนไปตามระเบียบพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

3.เพ่ือใหการบริหารงานดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 1.คณะกรรมการปรบัปรุงและยกรางกฎหมาย 

2.คณะกรรมการสอบสวนวินัย 
3.คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
4.คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
5.คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  
6.คณะกรรมการอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง  
7.คาใชสอย 
8.คาใชจายไปราชการ 
9.คาใชจายในการไปอบรมสัมมนา 
10.คาธรรมเนียมศาล 

 
 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1.การประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามปฏิบัติการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
การจัดกิจกรรม 

2. อํานวยความสะดวกใหกับผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับการ
จัดกิจกรรม 

3. การจัดกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
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9. งบประมาณโครงการ U1,800,000.00U บาท 
แหลงงบประมาณ 5, งบ อ่ืนๆ 

 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. รอยละของรายงานการประชุม รอยละ 90 

   2. ระดับความสําเร็จงาน ยกราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน หลักเกณฑวิธีการ ที่ดําเนินการ
เสร็จไดถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 90 

   3. ระดับความสําเร็จของกระบวนงานคดีที่ดําเนินการเสร็จไดถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 90 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ รอยละ 90 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละกิจกรรมที่ดําเนินการตามงบประมาณ รอยละ 85 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           ระดับความสําเร็จของกระบวนงานคดีท่ีดําเนินการเสร็จไดถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           กระบวนงานคดีท่ีดําเนินการเสร็จไดถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           ความสําเร็จของงาน ยกราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน และงานประชุมตางๆ 
หลักเกณฑวิธีการ ท่ีดํานินการเสร็จไดถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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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) 

M03110010121 1. กิจการการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 ถึง 30/09/2564 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน ครั้งละ 32,600*12 = 391,200 บาท 
คาใชสอย ครั้งละ 12 = 28,720บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 419,920 บาท 

419,920.00 104,980.00 104,980.00 104,980.00 104,980.00 

M03110010221 2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบวินัย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดปงบ 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 13,000*23=299000 บาท 
คาใชสอย 1,240*23=28520 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 327520 บาท 

327,520.00 85,440.00 85,440.00 85,440.00 71,200.00 

M03110010321 3. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดปงบ 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน ครั้งละ 12,400*13= 161,200 บาท 
คาใชสอย ครั้งละ 1,085*13 = 14,105 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 175,305 บาท 

175,305.00 40,455.00 40,455.00 40,455.00 53,940.00 

M03110010421 4. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดป 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน ครั้งละ 12,400*20= 248,000 บาท 
คาใชสอย ครั้งละ 1,085*20 = 21,700 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 269,700 บาท 

269,700.00 67,425.00 67,425.00 67,425.00 67,425.00 

M03110010521 5. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดป 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน ครั้งละ 20,000*14 = 280,000 บาท 
คาใชสอย ครั้งละ 1,085*14 =  15,190 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 295,190 บาท 

295,190.00 63,255.00 63,255.00 84,340.00 84,340.00 

M03110010621 6. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอ่ืนที่มหาวิทยาลัยแตงต้ัง 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดปงบ 
สถานที่ดําเนินการ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน ครั้งละ 11,400*9 = 102,600 บาท 
คาใชสอย ครั้งละ 1,085*9 = 9,765 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 112,365 บาท 

112,365.00 24,970.00 24,970.00 37,455.00 24,970.00 

M03110010721 7. คาธรรมเนียมศาล 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดป 

   รายละเอียด : คาใชสอย ครั้งละ 25,000* 8 = 200,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

รวม 1,800,000.00     
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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. กิจการการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : รอยละของรายงานการประชุม รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบวินัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรายงานการประชุม รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
3. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรายงานการประชุม รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรายงานการประชุม รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
5. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรายงานการประชุม รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิารจากงานนิติการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
6. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอ่ืนที่มหาวิทยาลัยแตงต้ัง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรายงานการประชุม รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

7. คาธรรมเนียมศาล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรายงานการประชุม รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
จํานวนการจัดประชุมของแตละกิจกรรมจัดไมครบหรือเกินกวาที่
กําหนดไวตามแผนงาน 

เจาหนาที่ที่เก่ียวของประสานกองนโยบายและแผน เพื่อดําเนนิการของอนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณให
สอดคลองตอแผนการดําเนนิงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ไมสามารถจัดใหมีการประชุมไดเนื่องจากไมมีวาระการประชุม
พิจารณาและไมเปนไปตามขอบงัคับฯ วาดวย การประชุมสภา
มหาวิทยาลยั พ.ศ.2547 

เจาหนาที่ที่เก่ียวของจัดเตรียมเอกสารใหครบตามวาระการประชุม และตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารให
เปนไปตามขอบังคับฯ   วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และรายงานใหผูบังคับบัญชาที่เก่ียวของ
หรือประธานการประชุมไดรับทราบ 

   

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ กองทุนพัฒนาบุคลากร    

     รหัสโครงการ U6411000015 
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 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
แนวทางการพัฒนาท่ี : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาหมายท่ี : 2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอัตลักษณ สมรรถนะเปน

เลิศ และสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชี้วัดท่ี : OKRs 203 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ท่ีใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน 
วิจัย ใหบริการทางวิชาการ     แกสังคม ปรับปรุงการถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพ่ือใหการพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการ
พัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  
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4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใชในกองทุนพัฒนาบุคลากร 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดสรรเงินทุนพัฒนาบุคลากรใหกับบุคลากรสังกัดมหวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U2,000,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อ่ืนๆ 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับคุณวุฒิที่สูงข้ึน คน 5 

เชิงคุณภาพ    
   1. สัดสวนของบุคลากรที่ดรับคุณวุฒิที่สูงข้ึน รอยละ 30 
เชิงเวลา   

   1. รอยละในการเบิกจายงบประมาณโครงการ รอยละ 100 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละในการเบิกจายงบประมาณโครงการ รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           บุคลากรท่ีไดรับคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           บุคลากรไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีสัญญารับทุนฯ กําหนด 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           บุคลากรท่ีไดรับคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน 
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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) 

M01101010144 1. กองทุนพัฒนาบุคลากร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : กองทุนพัฒนาบุคลากร จํานวน 
2,000,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท 

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 2,000,000.00     

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. กองทุนพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่ไดรับคุณวุฒิที่
สูงข้ึน 

คน 5.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนของบุคลากรที่ดรับคุณวุฒิ
ที่สูงข้ึน 

รอยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจยัความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ การพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.)    
     รหัสโครงการ U6411000018 

 
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 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
แนวทางการพัฒนาท่ี : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาหมายท่ี : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหมี

ความเปนมืออาชีพ 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 203 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 
คน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย เพื่อจะไดจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา  จัดอยูในกลุม (Category) มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา 4 ป ดานสังคมศาสตร ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีเปาหมายท่ีจะกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ดังน้ันการ
พัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการใหศึกษาตอระดับปริญญาเอก เปนการพัฒนาบุคลากรใหเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น สงผลใหมีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่มสูงขึ้น ปจจุบันมีจํานวนคณาจารยท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 40 คน (รอยละ 15.16) และระดับรอง
ศาสตราจารย 7 คน (รอยละ 2.66)  ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงมีเปาหมายในแตละปท่ีจะพัฒนาบุคลากรใหมี
ตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น รอยละ 10 ท้ังน้ีเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย และยังมี
ผลพลอยไดคือมีปริมาณผลงาน ทางวิชาการของคณาจารยเพิ่มขึ้นอีกดวย 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพื่อสงเสริมและกระตุนใหบุคลากรสายวิชาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับท่ีสูงขึ้นตอไป 

2.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการใหทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญ ในการเขียนแผนการ
สอน คําอธิบายรายวิชา เอกสารประกอบการสอน ตํารา และผลงานวิจัย ในรูปแบบท่ีเปนมาตรฐาน 

3.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการสามารถนําสงผลิตผลงานทางวิชาการและสามารถนําสง
ผลงาน 
5. กลุมเปาหมาย 
 คณาจารยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6. วิธีการดําเนินงาน 1.ดําเนินการจัดประชุม 2.ประเมินผลงานทางวิชาการ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U3,000,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน คน 10 

เชิงคุณภาพ    
   1. สัดสวนของคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ในระดับผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย 

รอยละ 30 

เชิงเวลา   
   1. รอยละในการเบิกจายงบประมาณโครงการ รอยละ 100 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละในการเบิกจายงบประมาณโครงการ รอยละ 100 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           คณาจารยมีตาํแหนงทางวิชาการมากข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact)  
           ไมมีคณาจารยยื่นขอรับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           บุคลากรสายวิชาการตระหนักถึงความสําคญัในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการพัฒนาผลงาน ทาง
วิชาการและการเขสูตําแหนงทางวิชาการ 
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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) 

M01101020121 1. คาตอบแทนคาใชจายในการสนับสนนุ
การทําผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. ระดับ 
รศ. และระดับ ศ. 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนคาใชจายในการ
สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. 
ระดับ รศ. และระดับ ศ.   
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,370,000 บาท 

1,370,000.00 342,500.00 342,500.00 342,500.00 342,500.00 

M01101020221 2. คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล
การสอน/เอกสารประกอบการสอน ระดับ 
ผศ. /เอกสารคําสอน ระดับ รศ. /เอกสาร
คําสอน ระดับ ศ. 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลการสอน/เอกสารประกอบการสอน 
ระดับ ผศ. /เอกสารคําสอน ระดับ รศ. /เอกสารคํา
สอน ระดับ ศ. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 114,900 บาท 

114,900.00 28,725.00 28,725.00 28,725.00 28,725.00 

M01101020321 3. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ ผศ. 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 689,220 บาท 

689,220.00 172,305.00 172,305.00 172,305.00 172,305.00 

M01101020421 4. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ รศ. 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 194,100 บาท 

194,100.00 48,525.00 48,525.00 48,525.00 48,525.00 
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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) 

M01101020521 5. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ ศ. 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดปงบ 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ศ. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45,100 บาท 

45,100.00 11,275.00 11,275.00 11,275.00 11,275.00 

M01101020621 6. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดป 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 586,680 บาท 

586,680.00 146,670.00 146,670.00 146,670.00 146,670.00 

รวม 3,000,000.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. คาตอบแทนคาใชจายในการสนับสนุนการทําผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ. ระดับ รศ. และระดับ ศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน คน 2.00 2.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนของคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

รอยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 

2. คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลการสอน/เอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ. /เอกสารคําสอน ระดับ รศ. /
เอกสารคําสอน ระดับ ศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน คน 2.00 3.00 3.00 3.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนของคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

รอยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 

3. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน คน 2.00 2.00 3.00 3.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนของคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

รอยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 

4. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน คน 2.00 2.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนของคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

รอยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 

5. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน คน 2.00 2.00 3.00 3.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนของคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

รอยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 

6. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน คน 2.00 2.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนของคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

รอยละ 7.50 7.50 7.50 7.50 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการคาใชจายในการจางเหมาทําความสะอาดและจางเหมารักษาความปลอดภัย    

     รหัสโครงการ U6411000023 
 

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 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มี
ภารกิจหลักในการ สอน วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และยังมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติ
แบบบูรณาการรวมกับสวนราชการและภาคสวนตางๆ จึงมีทําใหมีผูมาใชบริการและติดตอราชการเปน
จํานวนมาก อีกท้ังในฐานะสวนราชการท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ มีอาคารหลายอาคาร และมีทรัพยสินจํานวน
มาก ทําใหการดูแลความสะอาดของพ้ืนท่ีและอาคาร และการดูแลรักษาความปลอดภัยจึงเปนเรื่อง
สําคัญ ท้ังนี้เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเกิดความสะอาดสวยงาม มีความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสิน สมกับ
การเปนมหาวิทยาลัยแหงเมืองมรดกโลก รวมท้ังเพ่ือสรางความประทับใจ ความสะดวกสบาย 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงานดานการรักษาความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย 

2.เพ่ือใหพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยมีความสะอาดสวยงาม และมีความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสิน 
3.เพ่ือใหผูรบับริการมีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

5. กลุมเปาหมาย 
 1.ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี นักเรียน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

2.สวนราชการ หนวยงาน และบุคคลภายนอก 
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามปกติ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U14,300,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อ่ืนๆ 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผูรับบริการ คน 1,000 
เชิงคุณภาพ    

   1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด(ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ) รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   
   1. ผลการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           มีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงานดวนรักษาความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย 
     ผลกระทบ (Impact)  
     ผลลัพธ (Outcome)  

1.มหาวิทยาลัยมีความสะอาด สวยงาม และมีความปลอดภัย 
2.ผูรับบริการมีความสะดวก สบาย มีความปลอดภัย 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) 

M03110020121 1. คาจางเหมาบริการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ดําเนินการปกติ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14300000 บาท 

14,300,000.00 14,300,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 14,300,000.00     

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. คาจางเหมาบริการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ คน 1000.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 
รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการกอสรางและการปรับปรุงสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รหัสโครงการ U6411000025 

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 
[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน 
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3. หลักการและเหตผุล 
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกอตั้งมาเปนระยะเวลากวา 115 ป และไดดําเนินการ
ปลูกสรางอาคารและสิ่งกอสราง เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการใหบริการตลอดมา ซ่ึงอาคารและ
สิ่งกอสรางบางสวนไดชํารุดทรุดโทรมลงตามระยะเวลาการใชงาน จึงมีความจําเปนตองกอสรางและปรับปรุง
อาคารเพื่อใหใชงานไดอยางปลอดภัย มีความสวยงาม มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีในปจจุบัน โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสรางหลาย
รายการ แตเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยตั้งอยูในเขตพื้นที่โบราณสถาน การออกแบบการกอสรางหรือปรับปรุง
อาคารจึงเปนเร่ืองสําคัญเพราะนอกจากจะตองออกแบบใหแข็งแรง ปลอดภัย สวยงาม ทันสมัย และเหมาะสม
กับการใชงานแลวการออกแบบยังตองคํานึงถึงความถูกตองตามหลักกฎหมายที่เก่ียวของกับการกอสรางหรือ
ปรับปรุงอาคารในเขตพื้นที่โบราณสถานดวย ดังนั้นกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จึงขอเสนอจัดทําโครงการ
สนับสนุนการกอสรางและการปรับปรุงสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพื่อใหงานกอสรางและการปรับปรุงสิ่งกอสรางเปนไปดวยความเรียบรอยและถุกตอง 

2.มีทรัพยากรในการสนับสนนุงานกอสรางและการปรับปรุงสิง่กอสราง 
2.เพื่อใหผูรับริการพึงพอใจในการรับบริการ 

5. กลุมเปาหมาย 
 1.ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักเรียน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

2.สวนราชการ หนวยงานและบคุคลภายนอก 
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามปกต ิ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563  ถึง วันที่ 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U1,620,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อ่ืนๆ 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผูรับบริการ คน 1,000 

เชิงคุณภาพ    
   1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   

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

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           มีทรัพยากรในการสนบัสนนุงานกอสรางและการปรับปรุงสิง่กอสราง 
     ผลกระทบ (Impact)  
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           1.งานกอสรางและการปรับปรุงสิ่งกอสรางเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง 

2.ผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดความพงึพอใจในการรับบริการ 
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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) 

M03110030132 1. กิจกรรมสนับสนุนการกอสรางและการ
ปรับปรุงสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สิ่งกอสราง 
   รายละเอียด : ดําเนินการปกติ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1620000 บาท 

1,620,000.00 1,620,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,620,000.00 

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. กิจกรรมสนับสนุนการกอสรางและการปรับปรุงสิ่งกอสราง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ คน 1000.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลนและการพัฒนารายวิชาศึกษาออนไลน    
     รหัสโครงการ U6411000026 

 
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 
 ดวยในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดานการส่ือสาร รวมทั้งอุปกรณและเครื่องมือส่ือสาร
ไดพัฒนาอยางรวดเร็ว ทําใหการติดตอส่ือสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว สะดวกสบาย โดยผานระบบอินเตอรเน็ตและ
เครื่องมือส่ือสารตางๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีภารกิจหลักในดารการเรียน การสอน และการ
บริการวิชาการ จึงมีแนวคิดท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดารการส่ือสารมาประยุกตใชกับภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลนและการพัฒนารายวิชาการศึกษาออนไลน กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี จึงขอเสนอจัดทําโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลนและการพัฒนารายวิชา
การศึกษาออนไลน 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

2.เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลน 
3.เพ่ือสนับสนุนการพัฒนารายวิชาการศึกษาออนไลน 
4.เพ่ือใหผูรับบรกิารเกิดความพึงพอใจ 

5. กลุมเปาหมาย 
 1.ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

2.สวนราชการ หนวยงาน และบคุคลภายนอก 
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามปกติ 
7. ระยะเวลา วนัที่ 01/10/2563  ถึง วนัที่ 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U1,500,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อืน่ๆ 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผูรับบริการ คน 1,000 
เชิงคุณภาพ    

   1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 
เชงิเวลา   
   1. ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด(ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ) รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   
   1. ผลการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           1.มีงบประมาณและทรัพยากรเพียงในในการปฏิบัติงาน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ) 
           1.มีการสนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลน 

2.รายวิชาการศกึษาออนไลนไดรับการพัฒนา 
3.ผูรับบรกิารเกิดความพึงพอใจในการรับบรกิาร 
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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) 

M03110040121 1. สนับสนุบการจัดการศึกษาออนไลนแล
การพัฒนารายวิชาการศึกษาออนไลน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ดําเนินการปกติ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1500000 บาท 

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,500,000.00     

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. สนับสนุบการจัดการศึกษาออนไลนแลการพัฒนารายวิชา
การศึกษาออนไลน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ คน 1000.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ เงินสบทบกองทุนกูยืมเพ่ือพัฒนาคุณวุฒิบุคลากร    

     รหัสโครงการ U6411000032 
 

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 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
แนวทางการพัฒนาท่ี : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาหมายท่ี : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหมี

ความเปนมืออาชีพ 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 203 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 
คน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. หลักการและเหตุผล 
 โครงการนี้ตั้งข้ึนเพ่ือสบทบเขากองทุน ซ่ึงเปนกองทุนกูยืมเพ่ือพัฒนาคุณวุฒิบุคลากร ในกรณีท่ี
บุคลาการมีความจําเปนตองเขาศึกษา 
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4. วัตถุประสงค 
 สมทบเขากองทุนกูยืมเพ่ือพัฒนาคุณวุฒิบุคลากร 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัย 
 
6. วิธีการดําเนินงาน สมทบกองทุน 
 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
 
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ U2,000,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 5, งบ อ่ืนๆ 
 

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

เชิงปริมาณ   
   1. รอยละการเบอกจาย รอย 100 

เชิงคุณภาพ    
เชิงเวลา   
   1. เบกิจายตามกําหนดเวลา รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           ไมมี 
     ผลกระทบ (Impact)  
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           ไมมี 
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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) 

M01101030144 1. สมทบเขากองทุน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดป 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : เงินสบทบกองทุนกูยืมเพ่ือพัฒนา
คุณวุฒิบุคลากร  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2000000 บาท 

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 2,000,000.00     

 
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. สมทบเขากองทุน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการเตรียมความพรอมผูบริหารระดับตน    

     รหัสโครงการ U6411000033 
 

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 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
แนวทางการพัฒนาท่ี : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาหมายท่ี : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหมี

ความเปนมืออาชีพ 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 203 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 
คน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

26



3. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารเปนตําแหนงท่ีตองใชองคความรูเปนอยางมาก ใน
บางครั้งผูท่ีเขามารับตําแหนงยังมีความรูไมครอบคลุมจึงทําใหตองเขารับการพัฒนา จึงทําใหตองตั้ง
งบประมาณเงินสนับสนุนเพ่ือเตรียมความพรอมผูบริหารระดับตนนี้ 
 
4. วัตถุประสงค 
 เงินสนับสนุนการเตรียมความพรอมผูบริหารระดับตน 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริการท่ีจะเขาสูตําแหนง 
 
6. วิธีการดําเนินงาน สมทบเขากองทุน 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U1,000,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 5, งบ อ่ืนๆ 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. รอยละการใชจายงบประมาณ รอยละ 1 
เชิงคุณภาพ    
เชิงเวลา   

   1. รอยละการใชจานงบประมาณ รอยละ 70 
เชิงคาใชจาย   

 

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

M01101040121 1. เงินสนับสนุนการเตรียมความพรอม
ผูบริหารระดับตน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดปงบ 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : เงินสนับสนุนการเตรียมความ
พรอมผูบริหารระดับตน 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1000000 บาท 

1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

รวม 1,000,000.00     

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. เงินสนับสนุนการเตรียมความพรอมผูบริหารระดับตน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละการใชจาย รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ รอยละ 75.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบันวิจัยและพัฒนาU หนวยงานรอง Uสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ช่ือโครงการ สมทบกองทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและการเผยแพรผลงาน ประจําป 
2564    

     รหัสโครงการ U6416000022 
 

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

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 23 ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
เปาหมายท่ี : 3.2 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะ

เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  
 [ X ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  
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3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มีภาระหนาท่ีในการสงเสริม
มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 
สรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตท่ีมีความรูคูความดี สรางสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมทองถ่ิน
และของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน
และองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน และเทคโนโลยี
สมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมท้ังศึกษา สงเสริม สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ท้ังนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน
และสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ  สถาบันวิจัยและพัฒนา เปน
สวนราชการท่ีจัดต้ังข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคของการจัดตั้งเพ่ือการสนับสนุนสงเสริมการวิจัยของ
คณาจารยและการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ใหไดองคความรูในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทุกดาน รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางดานการวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการ การจัดทําหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีเปนสหวิทยาการแกครู บุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูสนใจท่ัวไป 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยใหกับนักวิจัย ท่ีขอเสนอโครงการวิจัยผาน จากทุนสนับสนุนกองทุน
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสงเสริม สนับสนุนทุนวิจัยตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

2. เพ่ือสงเสริม สรางเครือขายการวิจัยและการบริการวิชาการ แกนักวิจัยในการสนับสนุน
นักวิจัยใหนําเสนอผลงานวิชาการและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ   

3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัย อันจะเปนการเพ่ิมพูน
ประสบการณและจะเปนความกาวหนาทางวิชาการรวมท้ังเปนประโยชนตอชื่อเสียงและภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัย  

4. เพ่ือสรางแรงจูงใจในการตีพิมพบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพ่ือเปนการยกระดับ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 คณาจารย/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1.สนับสนนุทุนวิจัยใหกับนักวจิัย ท่ีขอเสนอโครงการวิจัยผาน จากทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

2.สนับสนุนนักวิจัยใหนําเสนอผลงานวิชาการและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ   

3.สรางเครือขายการวิจัยและการบริการวิชาการ 
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7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U1,500,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 5, งบ อ่ืนๆ 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. สมทบเขากองทุนวิจัย คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. งบประมาณกองทุนวิจัยเพ่ิมข้ึน รอยละ 2 

เชิงเวลา   
   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรบัจัดสรร รอยละ 80 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           อาจาารย นักวิจัยไดรับการสนับสนุนดานการวิจัย 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           คณาจารย นักวิจัย มีศักยภาพในการผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           นักวิจัยผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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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) 

M03107010144 1. กองทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนขอเสนอ
โครงการวิจัยและการเผยแพรผลงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : 1.สนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัย 
800,000 บาท 
2.สนับสนุนการตีพิมพเผยแพร 700,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท 

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,500,000.00     

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. กองทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและการ
เผยแพรผลงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมทบเขากองทุนวิจัย คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งบประมาณกองทุนวิจัยเพ่ิมข้ึน รอยละ 2.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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