รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(แผนการใชจายงบประมาณรายโครงการ)

เลมที่ 6 งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (เพิ่มเติม)

(งบ บ.กศ. (เพิ่มเติม) (อนุมัติจากเงิน บ.กศ. คงคลัง)

ก

คํานํา
แผนการใชจ ายงบประมาณรายจายเงิน ค าบํ ารุ งการศึ กษา (เพิ่ มเติ ม) (งบ บ.กศ. (เพิ่ มเติ ม)
(อนุมัติจากเงิน บ.กศ. คงคลัง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จัด ทําขึ้นภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุ มัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2563
เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 โดยจัดสรรเปนแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับเปาหมาย
การให บ ริการหน วยงาน กลยุทธ ห น วยงาน ผลผลิต ตัว ชี้วัดและกิจ กรรมหลัก งบประมาณรายจาย
ประจําป รวมทั้งสิ้น 28,720,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณรายจาย
เงิ น ค า บํ า รุ งการศึ ก ษา (เพิ่ ม เติ ม ) (งบ บ.กศ. (เพิ่ ม เติ ม ) (อนุ มั ติ จ ากเงิ น บ.กศ. คงคลั ง ) ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป นประโยชนตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิ บัติงานที่เกี่ยวของ และ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป

กองนโยบายและแผน
1 ตุลาคม 2563

ข

สารบัญ
หนา
คํานํา
สาบัญ
สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย
สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน
แผนงานพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
1 1 6411000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานนิติการ
2 2 6411000015 กองทุนพัฒนาบุคลากร
3 3 6411000018 การพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
4 4 6411000023 โครงการคาใชจายในการจางเหมาทําความสะอาดและจางเหมารักษาความปลอดภัย
5 5 6411000025 โครงการสนับสนุนการกอสรางและการปรับปรุงสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
6 6 6411000026 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลนและการพัฒนารายวิชาศึกษาออนไลน
7 7 6411000032 เงินสบทบกองทุนกูยืมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิบุคลากร
8 8 6411000033 โครงการเตรียมความพรอมผูบริหารระดับตน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
9 1 6416000022 สมทบกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและการเผยแพรผลงาน ประจําป 2564

ก
ข
ค
ง
จ

5
14
18
22
27
31
34
37
40

ค
สรุปงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (เพิ่มเติม) (งบ บ.กศ. (เพิ่มเติม) (อนุมัติจากเงิน บ.กศ. คงคลัง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย
ประเภทงบรายจาย
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
แผนงานพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

เงินเดือน
และคาจาง คาจางชั่วคราว
ประจํา
-

-

คา ต-ช-ว

ครุภัณฑ

21,600,000
21,600,000
21,600,000
21,600,000
21,600,000
21,600,000

-

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น

1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000

5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000

-

รวมทั้งสิ้น

28,720,000
28,720,000
28,720,000
28,720,000
28,720,000
28,720,000

รอยละ

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

สรุปงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (เพิ่มเติม) (งบ บ.กศ. (เพิ่มเติม) (อนุมัติจากเงิน บ.กศ. คงคลัง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย
งบรายจาย/หมวดรายจาย
งบบุคลากร
เงินเดือน
คาจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานราชการ
คาจางชั่วคราว
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอยและคาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวม

งบประมาณ (บาท)
0
0
0
0
0
21,600,000
4,482,000
17,118,000
0
1,620,000
0
1,620,000

รอยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75.21
20.75
79.25
0.00
5.641
0.00
0.00

5,500,000 19.15
0
0.00
28,720,000 100.00

ง

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

จ

ประเภทงบรายจาย
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
แผนงานพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
1 1 6411000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานนิติการ
2 2 6411000015 กองทุนพัฒนาบุคลากร
3 3 6411000018 การพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
4 4 6411000023 โครงการคาใชจายในการจางเหมาทําความสะอาดและจางเหมารักษาความปลอดภัย
5 5 6411000025 โครงการสนับสนุนการกอสรางและการปรับปรุงสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564
6 6 6411000026 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลนและการพัฒนารายวิชาศึกษาออนไลน
7 7 6411000032 เงินสบทบกองทุนกูยืมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิบุคลากร
8 8 6411000033 โครงการเตรียมความพรอมผูบริหารระดับตน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
9 1 6416000022 สมทบกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและการเผยแพรผลงาน ประจําป 2564

เงินเดือน
และคาจาง คาจางชั่วคราว
ประจํา
-

-

คา ต-ช-ว

ครุภัณฑ

21,600,000
21,600,000
21,600,000
21,600,000
21,600,000
21,600,000
21,600,000
1,800,000

-

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น

1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000

5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
4,000,000

-

2,000,000
3,000,000
14,300,000
1,620,000

-

-

1,500,000
1,000,000
-

2,000,000
-

-

1,500,000
1,500,000

-

รวมทั้งสิ้น

28,720,000
28,720,000
28,720,000
28,720,000
28,720,000
28,720,000
27,220,000
1,800,000
2,000,000
3,000,000
14,300,000
1,620,000
1,500,000
2,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000

รอยละ

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
94.78
6.27
6.96
10.45
49.79
5.64
5.22
6.96
3.48
5.22
5.22

1

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานนิติการ
รหัสโครงการ 6411000001
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 22 ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 3 ดานดานกฎหมาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
U

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

U

2
3. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีวัตถุประสงคในการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาที่
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามโครงสรางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง
การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2555 ใหงานนิติการเปนสวน
ราชการภายในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยมีหนาที่รัยบผิดชอบดังนี้ ดําเนินการจัดการประชุม
คณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่เกี่ยวของงานดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหการบริหารงานดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุน
ภารกิจและพันธกิจของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได
อยางคลองตัว
2.เพื่อใหการปฏิบัติการรวมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
กับมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปนไปตามระเบียบพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.เพื่อใหการบริหารงานดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย
5. กลุมเปาหมาย
1.คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
2.คณะกรรมการสอบสวนวินัย
3.คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
4.คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
5.คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
6.คณะกรรมการอื่นที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
7.คาใชสอย
8.คาใชจายไปราชการ
9.คาใชจายในการไปอบรมสัมมนา
10.คาธรรมเนียมศาล
6. วิธีการดําเนินงาน
1.การประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามปฏิบัติการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การจัดกิจกรรม
2. อํานวยความสะดวกใหกับผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการ
จัดกิจกรรม
3. การจัดกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและงานนิติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
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9. งบประมาณโครงการ 1,800,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
U

U

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. รอยละของรายงานการประชุม
2. ระดับความสําเร็จงาน ยกราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน หลักเกณฑวิธีการ ที่ดําเนินการ
เสร็จไดถูกตอง เปนไปตามขั้นตอนในระยะเวลาที่กําหนด
3. ระดับความสําเร็จของกระบวนงานคดีที่ดําเนินการเสร็จไดถูกตอง เปนไปตามขั้นตอนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. รอยละกิจกรรมที่ดําเนินการตามงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ
รอยละ

90
90

รอยละ

90

รอยละ

90

รอยละ

90

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
ระดับความสําเร็จของกระบวนงานคดีที่ดําเนินการเสร็จไดถูกตอง เปนไปตามขั้นตอนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
กระบวนงานคดีที่ดําเนินการเสร็จไดถูกตอง เปนไปตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
ความสําเร็จของงาน ยกราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน และงานประชุมตางๆ
หลักเกณฑวิธีการ ที่ดํานินการเสร็จไดถูกตอง เปนไปตามขั้นตอนในระยะเวลาที่กําหนด
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก

M03110010121 1. กิจการการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ

M03110010221

มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2563 ถึง 30/09/2564
2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบวินัย
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบ

M03110010321 3. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบ

M03110010421 4. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง

M03110010521

M03110010621

M03110010721

ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดป
สถานที่ดําเนินการ
มรภ อย
5. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดป
สถานที่ดําเนินการ
มรภ อย
6. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอื่นที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบ
สถานที่ดําเนินการ
7. คาธรรมเนียมศาล
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดป

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน ครั้งละ 32,600*12 = 391,200 บาท
คาใชสอย ครั้งละ 12 = 28,720บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 419,920 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน 13,000*23=299000 บาท
คาใชสอย 1,240*23=28520 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 327520 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน ครั้งละ 12,400*13= 161,200 บาท
คาใชสอย ครั้งละ 1,085*13 = 14,105 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 175,305 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน ครั้งละ 12,400*20= 248,000 บาท
คาใชสอย ครั้งละ 1,085*20 = 21,700 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 269,700 บาท

419,920.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
104,980.00

327,520.00

85,440.00

85,440.00

85,440.00

71,200.00

175,305.00

40,455.00

40,455.00

40,455.00

53,940.00

269,700.00

67,425.00

67,425.00

67,425.00

67,425.00

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

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

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

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
104,980.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
104,980.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
104,980.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจการการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย
2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบวินัย
3. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
4. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
5. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
6. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอื่นที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
7. คาธรรมเนียมศาล

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : รอยละของรายงานการประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรายงานการประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรายงานการประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรายงานการประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรายงานการประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรายงานการประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรายงานการประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
จํานวนการจัดประชุมของแตละกิจกรรมจัดไมครบหรือเกินกวาที่
กําหนดไวตามแผนงาน
ไมสามารถจัดใหมีการประชุมไดเนื่องจากไมมีวาระการประชุม
พิจารณาและไมเปนไปตามขอบังคับฯ วาดวย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00
90.00
85.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของประสานกองนโยบายและแผน เพื่อดําเนินการของอนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณให
สอดคลองตอแผนการดําเนินงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจัดเตรียมเอกสารใหครบตามวาระการประชุม และตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารให
เปนไปตามขอบังคับฯ วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และรายงานใหผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของ
หรือประธานการประชุมไดรบั ทราบ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ กองทุนพัฒนาบุคลากร
รหัสโครงการ 6411000015
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ : 2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอัตลักษณ สมรรถนะเปน
เลิศ และสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
แผนงาน : P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ : OKRs 203 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
U

U

U

U

U

U

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพั ฒนาทองถิ่น โดยวัตถุป ระสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน
วิ จั ย ให บ ริ ก ารทางวิ ช าการ แก สั งคม ปรับ ปรุงการถ ายทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ทะนุ บํ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพื่อใหการพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการ
พัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
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4. วัตถุประสงค
1.
เพื่อใชในกองทุนพัฒนาบุคลากร
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดําเนินงาน จัดสรรเงินทุนพัฒนาบุคลากรใหกับบุคลากรสังกัดมหวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
U

U

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับคุณวุฒิที่สูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. สัดสวนของบุคลากรที่ดรับคุณวุฒิที่สูงขึ้น
เชิงเวลา
1. รอยละในการเบิกจายงบประมาณโครงการ
เชิงคาใชจาย
1. รอยละในการเบิกจายงบประมาณโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

5

รอยละ

30

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
บุคลากรที่ไดรับคุณวุฒิที่สูงขึ้น
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
บุคลากรไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่สัญญารับทุนฯ กําหนด
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
บุคลากรที่ไดรับคุณวุฒิที่สูงขึ้น
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก

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

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

สถานที่ดําเนินการ
งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง

รวม

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กองทุนพัฒนาบุคลากร

จํานวนเงิน
2,000,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
2,000,000.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

2,000,000.00

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่ไดรับคุณวุฒิที่
สูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนของบุคลากรที่ดรับคุณวุฒิ
ที่สูงขึ้น

คน
รอยละ

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

7.50

7.50

5.00

0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564
ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

7.50

7.50

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00

0.00

9

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
รหัสโครงการ 6411000018
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหมี
ความเปนมืออาชีพ
U

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
แผนงาน : P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 203 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100
คน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

U
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3. หลักการและเหตุผล
การพั ฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการของ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ จะได จั ด การศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ เกี่ ย วข อ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา จัดอยูในกลุม (Category) มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา 4 ป ดานสังคมศาสตร ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่จะกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ดังนั้นการ
พัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการใหศึกษาตอระดับปริญญาเอก เปนการพัฒนาบุคลากรใหเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น สงผลใหมีการพัฒนาหลักสูตรบัณ ฑิตศึกษาเพิ่มสูงขึ้น ปจจุบันมีจํานวนคณาจารยที่
ดํา รงตํ าแหน งทางวิ ชาการ ระดั บ ผูช วยศาสตราจารย จํ านวน 40 คน (ร อ ยละ 15.16) และระดั บรอง
ศาสตราจารย 7 คน (รอยละ 2.66) ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีเปาหมายในแตละปที่จะพัฒนาบุคลากรใหมี
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น รอยละ 10 ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย และยังมี
ผลพลอยไดคือมีปริมาณผลงาน ทางวิชาการของคณาจารยเพิ่มขึ้นอีกดวย
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมและกระตุนใหบุคลากรสายวิชาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับที่สูงขึ้นตอไป
2.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการใหทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญ ในการเขียนแผนการ
สอน คําอธิบายรายวิชา เอกสารประกอบการสอน ตํารา และผลงานวิจัย ในรูปแบบที่เปนมาตรฐาน
3.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการสามารถนําสงผลิตผลงานทางวิชาการและสามารถนําสง
ผลงาน
5. กลุมเปาหมาย
คณาจารยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดําเนินงาน 1.ดําเนินการจัดประชุม 2.ประเมินผลงานทางวิชาการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
U

U

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. สัดสวนของคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ในระดับผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
เชิงเวลา
1. รอยละในการเบิกจายงบประมาณโครงการ
เชิงคาใชจาย
1. รอยละในการเบิกจายงบประมาณโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

10

รอยละ

30

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
คณาจารยมีตาํ แหนงทางวิชาการมากขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
ไมมีคณาจารยยื่นขอรับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ผลลัพธ (Outcome)
บุคลากรสายวิชาการตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการพัฒนาผลงาน ทาง
วิชาการและการเขสตู ําแหนงทางวิชาการ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

M01101020121 1. คาตอบแทนคาใชจายในการสนับสนุน

การทําผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. ระดับ
รศ. และระดับ ศ.

M01101020221

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

M01101020321

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

M01101020421

สถานที่ดําเนินการ
มรภ อย
4. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ รศ.

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

1,370,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
342,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
342,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
342,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
342,500.00

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

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

689,220.00

172,305.00

172,305.00

172,305.00

172,305.00

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

194,100.00

48,525.00

48,525.00

48,525.00

48,525.00

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

12

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

M01101020521 5. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ ศ.
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบ

M01101020621

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

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

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

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

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

45,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
11,275.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
11,275.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
11,275.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
11,275.00

586,680.00

146,670.00

146,670.00

146,670.00

146,670.00

3,000,000.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. คาตอบแทนคาใชจายในการสนับสนุนการทําผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ. ระดับ รศ. และระดับ ศ.
2. คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลการสอน/เอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ. /เอกสารคําสอน ระดับ รศ. /
เอกสารคําสอน ระดับ ศ.
3. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.
4. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.
5. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ศ.
6. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.)

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รอยละ

7.50

7.50

7.50

7.50

คน
รอยละ

2.00
7.50

3.00
7.50

3.00
7.50

3.00
7.50

คน
รอยละ

2.00
7.50

2.00
7.50

3.00
7.50

3.00
7.50

คน

2.00

2.00

3.00

3.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนของคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนของคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น

รอยละ

7.50

7.50

7.50

7.50

คน
รอยละ

2.00
7.50

2.00
7.50

3.00
7.50

3.00
7.50

คน

2.00

2.00

3.00

3.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนของคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย

รอยละ

7.50

7.50

7.50

7.50

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น

คน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนของคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนของคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนของคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น

2.00

2.00

3.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

3.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการคาใชจายในการจางเหมาทําความสะอาดและจางเหมารักษาความปลอดภัย
รหัสโครงการ 6411000023
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
U

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

U
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3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มี
ภารกิจหลักในการ สอน วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และยังมีภารกิจที่ตองปฏิบัติ
แบบบูรณาการรวมกับสวนราชการและภาคสวนตางๆ จึงมีทําใหมีผูมาใชบริการและติดตอราชการเปน
จํานวนมาก อีกทั้งในฐานะสวนราชการที่มีพื้นที่ขนาดใหญ มีอาคารหลายอาคาร และมีทรัพยสินจํานวน
มาก ทําใหการดูแลความสะอาดของพื้ นที่และอาคาร และการดูแลรักษาความปลอดภัยจึงเปน เรื่อง
สําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหมหาวิทยาลัยเกิดความสะอาดสวยงาม มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน สมกับ
การเปนมหาวิทยาลัยแหงเมืองมรดกโลก รวมทั้งเพื่อสรางความประทับใจ ความสะดวกสบาย
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงานดานการรักษาความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย
2.เพื่อใหพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีความสะอาดสวยงาม และมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน
3.เพื่อใหผูรบั บริการมีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
5. กลุมเปาหมาย
1.ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักเรียน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
2.สวนราชการ หนวยงาน และบุคคลภายนอก
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามปกติ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 14,300,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
U

ตัวชี้วดั (Indicators)

U

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูรับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด(ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ)
เชิงคาใชจาย
1. ผลการเบิกจายงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

1,000

รอยละ

85

รอยละ

90

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

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

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : ดําเนินการปกติ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14300000 บาท

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. คาจางเหมาบริการ

14,300,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
14,300,000.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

หนวยนับ
คน
รอยละ

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

1000.00
85.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

0.00
0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564
ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ กองกลาง

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)

รวม 14,300,000.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

จํานวนเงิน

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

0.00
0.00

0.00

17

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการกอสรางและการปรับปรุงสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รหัสโครงการ 6411000025
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
U

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

U
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3. หลักการและเหตุผล
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกอตั้งมาเปนระยะเวลากวา 115 ป และไดดําเนินการ
ปลูกสรางอาคารและสิ่ งก อสราง เพื่ อรองรับ การเรียนการสอนและการให บ ริการตลอดมา ซึ่ งอาคารและ
สิ่งกอสรางบางสวนไดชํารุดทรุดโทรมลงตามระยะเวลาการใชงาน จึงมีความจําเปนตองกอสรางและปรับปรุง
อาคารเพื่ อให ใช งานได อย า งปลอดภั ย มี ค วามสวยงาม มี ค วามทั น สมั ย ตามเทคโนโลยี ในป จ จุ บั น โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสรางหลาย
รายการ แตเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยตั้งอยูในเขตพื้นที่โบราณสถาน การออกแบบการกอสรางหรือปรับปรุง
อาคารจึงเปนเรื่องสําคัญเพราะนอกจากจะตองออกแบบใหแข็งแรง ปลอดภัย สวยงาม ทันสมัย และเหมาะสม
กับการใชงานแลวการออกแบบยังตองคํานึงถึงความถูกตองตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกอสรางหรือ
ปรับปรุงอาคารในเขตพื้นที่โบราณสถานดวย ดังนั้นกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จึงขอเสนอจัดทําโครงการ
สนับสนุนการกอสรางและการปรับปรุงสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหงานกอสรางและการปรับปรุงสิ่งกอสรางเปนไปดวยความเรียบรอยและถุกตอง
2.มีทรัพยากรในการสนับสนุนงานกอสรางและการปรับปรุงสิง่ กอสราง
2.เพื่อใหผูรับริการพึงพอใจในการรับบริการ
5. กลุมเปาหมาย
1.ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักเรียน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
2.สวนราชการ หนวยงานและบุคคลภายนอก
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามปกติ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,620,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
U

U

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูรับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด(ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ)
เชิงคาใชจาย
1. ผลการเบิกจายงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

1,000

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีทรัพยากรในการสนับสนุนงานกอสรางและการปรับปรุงสิง่ กอสราง
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
1.งานกอสรางและการปรับปรุงสิ่งกอสรางเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง
2.ผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

M03110030132 1. กิจกรรมสนับสนุนการกอสรางและการ

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

หมวดรายจาย/รายละเอียด
สิ่งกอสราง
รายละเอียด : ดําเนินการปกติ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1620000 บาท

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. กิจกรรมสนับสนุนการกอสรางและการปรับปรุงสิ่งกอสราง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1,620,000.00

รวม

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

จํานวนเงิน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
1,620,000.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

1,620,000.00

หนวยนับ
คน
รอยละ

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

85.00

0.00

1000.00

0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564
ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ กองกลาง

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00

0.00
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โครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลนและการพัฒนารายวิชาศึกษาออนไลน
รหัสโครงการ 6411000026
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
U

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

U
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3. หลักการและเหตุผล
ดวยในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดานการสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณและเครื่องมือสื่อสาร
ไดพัฒนาอยางรวดเร็ว ทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว สะดวกสบาย โดยผานระบบอินเตอรเน็ตและ
เครื่องมือสื่อสารตางๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีภารกิจหลักในดารการเรียน การสอน และการ
บริการวิชาการ จึงมีแนวคิดที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดารการสื่อสารมาประยุกตใชกับภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลนและการพัฒนารายวิชาการศึกษาออนไลน กองกลาง
สํ านั ก งานอธิ ก ารบดี จึ ง ขอเสนอจั ด ทํ า โครงการสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาออนไลน แ ละการพั ฒ นารายวิช า
การศึกษาออนไลน
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
2.เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลน
3.เพื่อสนับสนุนการพัฒนารายวิชาการศึกษาออนไลน
4.เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
5. กลุมเปาหมาย
1.ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
2.สวนราชการ หนวยงาน และบุคคลภายนอก
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามปกติ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,500,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อืน่ ๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
U

U

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูรับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด(ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ)
เชิงคาใชจาย
1. ผลการเบิกจายงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

1,000

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1.มีงบประมาณและทรัพยากรเพียงในในการปฏิบัติงาน
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ)
1.มีการสนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลน
2.รายวิชาการศึกษาออนไลนไดรับการพัฒนา
3.ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

M03110040121 1. สนับสนุบการจัดการศึกษาออนไลนแล
การพัฒนารายวิชาการศึกษาออนไลน

ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่
30/09/2564 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : ดําเนินการปกติ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1500000 บาท

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. สนับสนุบการจัดการศึกษาออนไลนแลการพัฒนารายวิชา
การศึกษาออนไลน

1,500,000.00

รวม

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

จํานวนเงิน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
1,500,000.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

1,500,000.00

หนวยนับ
คน
รอยละ

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

85.00

0.00

1000.00

0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564
ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ กองกลาง

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00

0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ เงินสบทบกองทุนกูยืมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิบุคลากร
รหัสโครงการ 6411000032
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหมี
ความเปนมืออาชีพ
U

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
แผนงาน : P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 203 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100
คน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. หลักการและเหตุผล
โครงการนี้ตั้งขึ้นเพื่อสบทบเขากองทุน ซึ่งเปนกองทุนกูยืมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิบุคลากร ในกรณีที่
บุคลาการมีความจําเปนตองเขาศึกษา
U
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4. วัตถุประสงค
สมทบเขากองทุนกูยืมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิบุคลากร
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดําเนินงาน สมทบกองทุน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
U

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. รอยละการเบอกจาย
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
1. เบิกจายตามกําหนดเวลา
เชิงคาใชจาย

U

ตัวชี้วดั (Indicators)

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

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอย

100

รอยละ

100
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

M01101030144 1. สมทบเขากองทุน
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดป

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินสบทบกองทุนกูยืมเพื่อพัฒนา
คุณวุฒิบุคลากร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2000000 บาท

2,000,000.00

รวม

2,000,000.00

สถานที่ดําเนินการ
มรภ อย

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
2,000,000.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. สมทบเขากองทุน

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

1.00
1.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

0.00
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564
ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

0.00
0.00

0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพรอมผูบริหารระดับตน
รหัสโครงการ 6411000033
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหมี
ความเปนมืออาชีพ
U

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
แผนงาน : P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 203 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100
คน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
U
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3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารเปนตําแหนงที่ตองใชองคความรูเปนอยางมาก ใน
บางครั้งผูที่เขามารับตําแหนงยังมีความรูไมครอบคลุมจึงทําใหตองเขารับการพัฒนา จึงทําใหตองตั้ง
งบประมาณเงินสนับสนุนเพื่อเตรียมความพรอมผูบริหารระดับตนนี้
4. วัตถุประสงค
เงินสนับสนุนการเตรียมความพรอมผูบริหารระดับตน
5. กลุมเปาหมาย
ผูบริการที่จะเขาสูตําแหนง
6. วิธีการดําเนินงาน สมทบเขากองทุน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
U

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. รอยละการใชจายงบประมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
1. รอยละการใชจานงบประมาณ
เชิงคาใชจาย

U

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

1

รอยละ

70

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
ไมมี
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
ไมมี
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

M01101040121 1. เงินสนับสนุนการเตรียมความพรอม
ผูบริหารระดับตน

ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : เงินสนับสนุนการเตรียมความ
พรอมผูบริหารระดับตน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1000000 บาท

สถานที่ดําเนินการ
มรภ อย

รวม

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. เงินสนับสนุนการเตรียมความพรอมผูบริหารระดับตน

จํานวนเงิน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละการใชจาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ

1,000,000.00

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
250,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
250,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
250,000.00

1,000,000.00

หนวยนับ
รอยละ
รอยละ

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
250,000.00

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

85.00
75.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

85.00
0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564
ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

85.00
0.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

85.00
0.00

29

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ สมทบกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและการเผยแพรผลงาน ประจําป
2564
รหัสโครงการ 6416000022
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 23 ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.2 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ X ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
U

U
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3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีภาระหนาที่ในการสงเสริม
มุงสู ความเปน เลิ ศทางวิชาการบนพื้ น ฐานของภูมิปญ ญาทองถิ่น ภูมิปญ ญาไทยและภูมิปญ ญาสากล
สรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี สรางสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่น
และของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน
และองคกรอื่นเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยี
สมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
และสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนา เปน
สวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคของการจัดตั้งเพื่อการสนับสนุนสงเสริมการวิจัยของ
คณาจารยและการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ใหไดองคความรูในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทุกดาน รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางดานการวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการ การจัดทําหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เปนสหวิทยาการแกครู บุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูสนใจทั่วไป
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยใหกับนักวิจัย ที่ขอเสนอโครงการวิจัยผาน จากทุนสนับสนุนกองทุน
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อสงเสริม สนับสนุนทุนวิจัยตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสงเสริม สรางเครือขายการวิจัยและการบริการวิชาการ แกนักวิจัยในการสนับสนุน
นักวิจัยใหนําเสนอผลงานวิชาการและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัย อันจะเปนการเพิ่มพูน
ประสบการณและจะเปนความกาวหนาทางวิชาการรวมทั้งเปนประโยชนตอชื่อเสียงและภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัย
4. เพื่อสรางแรงจูงใจในการตีพิมพบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเปนการยกระดับ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
5. กลุมเปาหมาย
คณาจารย/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดําเนินงาน
1.สนับสนุนทุนวิจัยใหกับนักวิจัย ที่ขอเสนอโครงการวิจัยผาน จากทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.สนับสนุนนักวิจัยใหนําเสนอผลงานวิชาการและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
3.สรางเครือขายการวิจัยและการบริการวิชาการ
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7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,500,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
U

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

U

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. สมทบเขากองทุนวิจัย
เชิงคุณภาพ
1. งบประมาณกองทุนวิจัยเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรบั จัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง

1

รอยละ

2

รอยละ

80

รอยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
อาจาารย นักวิจัยไดรับการสนับสนุนดานการวิจัย
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
คณาจารย นักวิจัย มีศักยภาพในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

M03107010144 1. กองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนขอเสนอ
โครงการวิจัยและการเผยแพรผลงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

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

1,500,000.00

รวม

1,500,000.00

สถานที่ดําเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. กองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและการ
เผยแพรผลงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมทบเขากองทุนวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งบประมาณกองทุนวิจัยเพิ่มขึ้น

หนวยนับ
ครั้ง
รอยละ

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
1,500,000.00

ป 2563

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

2.00

0.00

1.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

0.00

0.00

0.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00

0.00

