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(แผนการใชจายงบประมาณรายโครงการ) 

เลมที่ 2 งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา 

(งบ บ.กศ.) 



 
 

 
 

คํานํา 
 
 
 แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันจัทรท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยจัดสรรเปน
แผนท่ีระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร
กระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน 
ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก งบประมาณรายจายประจําป รวมท้ังสิ้น 86,203,000 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณรายจาย
เงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหาร
ทุกระดับ ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป 

 
 
 
 

                                                                 กองนโยบายและแผน 
                                                              1 ตุลาคม 2563 

 

ก 



 

สารบัญ  
  
 หนา 
  

คํานํา ก 

สาบัญ ข 

สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย ฉ 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย ช 

สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน  ซ 

แผนงานบุคากรภาครัฐ  

รายการคาดําเนินงานภาครัฐ  

แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ  

แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

รายการบุคลากรภาครัฐ   
สํานักงานอธิการบดี กองกลาง 

 

1 
 

6411000008 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    1  
โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา 

 

2 
 

6404000002 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ  โรงเรียนสาธิตมัธยม 6  
โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา 

 

3 
 

6403000002 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนประถมสาธิต    10  
โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย 

 

4 
 

6402000001 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ  โรงเรียนปฐมวัย 14 

แผนงานพ้ืนฐาน     

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     

แผนงาน 3.1 : แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      
คณะวิทยาศาตรและเทคโยโลยี    

 

5 
 

6408000011 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ 18 

6  6408000012 พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 21 

7 
 

6408000017 โครงการจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 24 

8 
 

6408000030 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต 27 

9  6408000034 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 30 

ข 



สารบัญ  
  
 หนา 
    

10  6408000036 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 35 

11  6408000040 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 39 

12  6408000041 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 43 

13  6408000044 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนรู 46 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร      
คณะครุศาสตร    

 

14 
 

6401000002 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร 50  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

 

15  6406000004 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 55 

16  6406000005 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร 
                  และสังคมศาสตร 

58 

17  6406000006 ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 61 

18  6406000007 สงเสรมิและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 65 

19  6406000008 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 70 

20  6406000009 บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 74 

21  6406000017 ปรับปรุงหองประชุม 43014 78  
คณะวิทยาการจัดการ    

 

22  6407000001 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 82 

23  6407000003 จัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
                  การคาสมัยใหม 

88 

24  6407000004 บริหารจัดการคณะและสนับสนุนงานฝกประสบการณวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ 92 

25  6407000005 โครงการสงเสริมศกัยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู คณะวิทยาการจัดการ 100 

26  6407000012 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 106 

27  6407000015 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 110  
สํานักงานอธิการบดี กองกลาง    

 

28  6411000010 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตร ี 119 

29  6411000011 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ตํ่ากวา ป.ตรี) 122 

30  6411000013 โครงกาบริหารจัดการกองกลาง    125 

31  6411000014 การพัฒนาและสนับสนุนเพื่อแตงต้ังบุคคลสายสนับสนุนวิชาการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 131 

32  6411000016 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 135 

33  6411000017 โครงการบริหารจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย 140 



สารบัญ  
  
 หนา 
    

34  6411000019 การประชุมบุคลากรประจําภาคการศึกษา 147 

35  6411000027 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน กรณีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 150 

36  6411000028 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย 153 

34  6411000029 โครงการสนับสนุนการบริหารงานส่ือสารองคกร 156 

38  6411000030 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ 160 

39  6411000031 ส่ือสารและสรางภาพลักษณองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 166 

40  6421000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) 172  
สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน    

 

41  6412000002 โครงการขยายความรวมมือกับองคกรตางประเทศ 177 

42  6412000003 งานบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธและศูนยภาษา 181 

43  6412000004 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                  พระนครศรีอยุธยา 

184 

44  6412000009 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานประจําหนวยงานโครงการจัดต้ังศูนยภาษา 
                  และการศึกษานานาชาติ 

187 

45  6412000010 การพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 192 

46  6412000012 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 199 

47  6412000013 ขับเคล่ือนคุณธรรมและความโปรงใส การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                  พระนครศรีอยุธยา 

203 

48  6412000014 โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนินการขับเคล่ือนการถายทอดแผน 
                  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

207 

49  6412000015 โครงการพัฒนาระบบบัญชี 3มิติ (เฟรส 2) 210 

50  6412000016 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉกุเฉินหรือจําเปน 213  
สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา    

 

51  6413000002 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ  
                  กองบริการการศึกษา 

216 

52  6413000003 การบริหารจัดการศูนยสหกิจศึกษา 221 

53  6413000004 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและออกฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 226 

54  6413000006 โครงการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป นักศึกษาภาคปกติ 231 

55  6413000007 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการการจัดการศึกษา ภาคปกติ 234 

 
 
 

   



สารบัญ  
  
 หนา 
  

สํานักงานอธิการบดี  กองพัฒนานักศึกษา    
 

56  6414000001 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ.2564 238 

57  6414000002 บริหารจัดการหอพักนักศึกษา 241 

58  6414000003 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 245 

59  6414000004 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ งานหอพักนักศึกษา 249 

60  6414000005 สนับสนุนการพฒันางานกิจการนักศึกษา 253 

61  6414000006 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 257 

62  6414000007 สงเสรมิสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล 261 

63  6414000010 โครงการแนะแนวและใหคําปรึกษาและเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ 264 

64  6414000011 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 270 

65  6414000012 โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะดานกีฬาแกนักศึกษในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 284  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 

66  6415000002 บริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบบ.กศ.) 288 

67  6415000007 พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบบ.กศ.) 293 

68  6415000008 โครงการวิทยวิชาการ 297 

69  6415000010 โครงการพัฒนาหองสมุดสีเขียว 301  
หนวยตรวจสอบภายใน    

 

70  6419000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 305 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา 

 

71  6404000001 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมัธยม 310 

72  6404000003 ครุภัณฑสําหรับการศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม 314  
โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา 

 

73  6403000003 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนประถมสาธิต 318  
โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย 

 

74  6402000002 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 322 

    

 
 
 
 

   



สารบัญ  
  
 หนา 
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลํ้า และสรางการ
เจริญเติบโตจากภายใน    

 

แผนงาน 4 แผนงานพ้ืนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลํ้า และสรางการ
เจริญเติบโตจากภายใน    

 

แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพ้ืนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลํ้า และสราง
การเจริญเติบโตจากภายใน    

 

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
สถาบันอยุธยาศึกษา 

 

75  6417000002 โครงการบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 326 

76  6417000004 โครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 331 

77  6417000005 วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 336 

78  6417000007 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 341 

79  6417000009 โครงการบริหารจัดการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) 353 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

แผนงาน 2.7 : แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการวิจัยและพัฒนา  

โครงการ : โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ   
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

80  6416000001 โครงการจัดทําวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 357 

81  6416000002 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                  พระนครศรีอยุธยา 

362 

82  6416000007 คาบํารุงเครือขายสมาชิกเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย 
                  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

367 

83  6416000008 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ประจําป พ.ศ. 2563 370 

84  6416000011 เชิดชูเกียรตินักวิจัย 374 

85  6416000013 การนําเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ (Thailand Research Expo) 377 

86  6416000014 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 380 

87  6416000015 โครงการบริหารจัดการการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 383 

88  6416000016 บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 387 

89  6416000017 Reinventing 391 

90  6416000018 โครงการพัฒนานักวิจัย 396 
 

 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ฉ 

 งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

30.88           58.77           3.06          0.52            6.77           100.00         

26,616,120   50,664,151   2,636,319  450,000       5,836,410    86,203,000   100.00  

แผนงานบุคากรภาครัฐ 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   34.60    

รายการคาดําเนินงานภาครัฐ 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   100.00  

แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   100.00  

แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   100.00  

รายการบุคลากรภาครัฐ 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   100.00  

11,592,720   717,800       -            -              -             12,310,520   41.27    

-              47,453,751   2,636,319  450,000       5,836,410    56,376,480   65.40    

-              44,070,834   2,577,536  450,000       5,836,410    52,934,780   93.90    

-              44,070,834   2,577,536  450,000       5,836,410    52,934,780   100.00  

-              44,070,834   2,577,536  450,000       5,836,410    52,934,780   100.00  

-              1,722,413     51,407       -              -             1,773,820     3.35     

-              36,472,763   2,251,307  450,000       5,836,410    45,010,480   85.03    

-              5,875,658     274,822     -              -             6,150,480     11.62    

-              1,919,917     58,783       -              -             1,978,700     3.51     

-              1,919,917     58,783       -              -             1,978,700     100.00  

-              1,919,917     58,783       -              -             1,978,700     100.00  

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม -              1,919,917     58,783       -              -             1,978,700     100.00  

ยุทธศาสตรที่ 2 :  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน -              1,463,000     -            -              -             1,463,000     2.60     

แผนงาน 2.7 : แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการวิจัยและพัฒนา -              1,463,000     -            -              -             1,463,000     0.01     

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ -              1,463,000     -            -              -             1,463,000     100.00  

รอยละ

รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย

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

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน

แผนงาน 4 แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน

แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน



สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 

 
งบรายจาย/หมวดรายจาย งบประมาณ (บาท) รอยละ 

งบบุคลากร 26,616,120 30.87 

     เงินเดือน  0 0.00 

     คาจางประจํา 0 0.00 

     คาตอบแทนพนักงานราชการ 0 0.00 

     คาจางช่ัวคราว 26,616,120 100.00 

งบดําเนินงาน 50,664,151 58.77 

     คาตอบแทน 7,986,440 15.76 

     คาใชสอยและคาวัสด ุ 32,229,861 63.61 

     คาสาธารณูปโภค 10,447,850 20.62 

งบลงทุน 3,086,319 3.58 

     คาครุภัณฑ 2,636,319 85.42 

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 450,000 14.58 

งบเงินอุดหนุน 0 0 

งบรายจายอ่ืน 5,836,410 6.77 

รวม 86,203,000 100.00 

 
 
 
 

ช 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ 

 งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

30.88           58.77           3.06          0.52            6.77           100.00         

26,616,120   50,664,151   2,636,319  450,000       5,836,410    86,203,000   100.00  

แผนงานบุคากรภาครัฐ 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   34.60    

รายการคาดําเนินงานภาครัฐ 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   100.00  

แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   100.00  

แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   100.00  

รายการบุคลากรภาครัฐ 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   100.00  

สํานักงานอธิการบดี กองกลาง 15,023,400   2,492,600     -            -              -             17,516,000   58.73    

1 1 6411000008 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   15,023,400   2,492,600     17,516,000   20.32    

11,592,720   717,800       -            -              -             12,310,520   41.27    

โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา 6,206,880     503,600       -            -              -             6,710,480     54.51    

2 1 6404000002 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ  โรงเรียนสาธิตมัธยม 6,206,880     503,600       6,710,480     100.00  

โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา 3,857,640     154,800       -            -              -             4,012,440     32.59    

3 1 6403000002 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนประถมสาธิต   3,857,640     154,800       4,012,440     100.00  

โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย 1,528,200     59,400         -            -              -             1,587,600     12.90    

4 1 6402000001 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ  โรงเรียนปฐมวัย 1,528,200     59,400         1,587,600     100.00  

-              47,453,751   2,636,319  450,000       5,836,410    56,376,480   65.40    

-              44,070,834   2,577,536  450,000       5,836,410    52,934,780   93.90    

-              44,070,834   2,577,536  450,000       5,836,410    52,934,780   100.00  

-              44,070,834   2,577,536  450,000       5,836,410    52,934,780   100.00  

-              1,722,413     51,407       -              -             1,773,820     3.35     

-              1,722,413     51,407       -              -             1,773,820     100.00  

5 1 6408000011 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ 110,800       110,800       6.25     

6 2 6408000012 พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 50,000         50,000         2.82     

7 3 6408000017 โครงการจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20,000         20,000         1.13     

8 4 6408000030 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต 644,120       644,120       36.31    

9 5 6408000034 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 217,420       217,420       12.26    

10 6 6408000036 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 60,000         60,000         3.38     

11 7 6408000040 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 534,497       534,497       30.13    

12 8 6408000041 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 85,576         85,576         4.82     

13 9 6408000044 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนรู 51,407       51,407         2.90     

                                     

                                                             

             

                                                             

                     

                   

                    

                   

                    

                    

                           

                                                                

                   

                                        

                   

                    

                   
                   

                                                        

                     

                          

                       

                    

                

                

                        

                     

                    

                    

                                

                     

                     

                                                   

                    

                    

                    

                   

                      

                           

                     

                    

                       

               

                                                             

                                

                        

                        

                    

                    

                                                     

                                 

                      

                           

                            

                    

                        

                        

                    

                

                     

                                                             

                    

                    

                        

                          

                                                                        

                 

                                                            

                                                             

                

                  

                                                                    

                

                                                                        

                    

                                                               

                                                            

                                                            

                                                                

                                                            

                   

                        

                        

                      

                            

                                                                        

                                                                       

                                                                    

                                                                 

                    

                        

                         

                        

                        

                      

                        

                        

                   

                   

                   

รอยละ

รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย

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

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาตรและเทคโยโลยี

  

    

    

    

 

 

 

  



งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

                                                                

                        

                                                      

                                                    

                                                       

                                                       

                                                    

                                                       

                     

                                                        

                                                            

                      

                                                            

                        

                                                              

                        

                                     

                                     

                                   

                                   

                                                               

                                                            

                    

                         

                         

                   

                   

                        

                   

                        

                      

                                     

                                                             

             

                                                             

                     

                   

                    

                   

                    

                    

                           

                                                                

                   

                                        

                   

                    

                   
                   

                                                        

                     

                          

                       

                    

                

                

                        

                     

                    

                    

                                

                     

                     

                                                   

                    

                    

                    

                   

                      

                           

                     

                    

                       

               

                                                             

                                

                        

                        

                    

                    

                                                     

                                 

                      

                           

                            

                    

                        

                        

                    

                

                     

                                                             

                    

                    

                        

                          

                                                                        

                 

                                                            

                                                             

                

                  

                                                                    

                

                                                                        

                    

                                                               

                                                            

                                                            

                                                                

                                                            

                   

                        

                        

                      

                            

                                                                        

                                                                       

                                                                    

                                                                 

                    

                        

                         

                        

                        

                      

                        

                        

                   

                   

                   

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

  

   

   

  

  

    

    

    

 

 

 

  

 

                                                                

                        

                                                      

                                                    

                                                       

                                                       

                                                    

                                                       

                     

                                                        

                                                            

                      

                                                            

                        

                                                              

                        

                                     

                                     

                                   

                                   

                                                               

                                                            

                    

                         

                         

                   

                   

                        

                   

                        

                      

-              36,472,763   2,251,307  450,000       5,836,410    45,010,480   85.03    

-              2,305,235     199,000     -              -             2,504,235     5.56     

14 1 6401000002 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร 2,305,235     199,000 2,504,235     100.00  

-              2,174,695     417,300     -              -             2,591,995     5.76     

15 1 6406000004 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 130,000       130,000       5.02     

16 2 6406000005 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 297,000       297,000       11.46    

17 3 6406000006 ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 194,000       194,000       7.48     

18 4 6406000007 สงเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 443,600       443,600       17.11    

19 5 6406000008 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 256,300       256,300       9.89     

20 6 6406000009 บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 771,295       771,295       29.76    

21 7 6406000017 ปรับปรุงหองประชุม 43014 82,500         417,300     499,800       19.28    

-              1,670,100     8,990        -              -             1,679,090     3.73     

22 1 6407000001 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 246,320       246,320       14.67    

23 2 6407000003 จัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม -              8,990         8,990           0.54     

24 3 6407000004 บริหารจัดการคณะและสนับสนุนงานฝกประสบการณวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ 767,300       767,300       45.70    

25 4 6407000005 โครงการสงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู คณะวิทยาการจัดการ 178,880       178,880       10.65    

26 5 6407000012 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 290,820       290,820       17.32    
27 6 6407000015 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 186,780       186,780       11.12    

-              18,566,300   511,000     -              -             19,077,300   42.38    

28 1 6411000010 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี 147,500       147,500       0.77     

29 2 6411000011 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ต่ํากวา ป.ตรี) 69,000         69,000         0.36     

30 3 6411000013 โครงกาบริหารจัดการกองกลาง   600,000       600,000       3.15     

31 4 6411000014 การพัฒนาและสนับสนุนเพื่อแตงตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 400,000       400,000       2.10     

32 5 6411000016 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 11,216,500   373,000     11,589,500   60.75    

33 6 6411000017 โครงการบริหารจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย 4,000,000     4,000,000     20.97    

34 7 6411000019 การประชุมบุคลากรประจําภาคการศึกษา 70,000         70,000         0.37     

35 8 6411000027 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน กรณีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 500,000       500,000       2.62     

36 9 6411000028 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย 200,000       200,000       1.05     

37 10 6411000029 โครงการสนับสนุนการบริหารงานสื่อสารองคกร 465,000       465,000       2.44     

38 11 6411000030 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ -              138,000     138,000       0.72     

39 12 6411000031 สื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 798,300       798,300       4.18     

40 13 6421000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) 100,000       100,000       0.52     

                                                   

                    

                    

                    

                   

                      

                           

                     

                    

                       

               

                                                             

                                

                        

                        

                    

                    

                                                     

                                 

                      

                           

                            

                    

                        

                        

                    

                

                     

                                                             

                    

                    

                        

                          

                                                                        

                 

                                                            

                                                             

                

                  

                                                                    

                

                                                                        

                    

                                                               

                                                            

                                                            

                                                                

                                                            

                   

                        

                        

                      

                            

                                                                        

                                                                       

                                                                    

                                                                 

                    

                        

                         

                        

                        

                      

                        

                        

                   

                   

                   

คณะวิทยาการจัดการ

  

   

   

  

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

คณะครุศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

    

    

    

สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
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-              3,625,881     347,119     -              5,836,410    9,809,410     21.79    

41 1 6412000002 โครงการขยายความรวมมือกับองคกรตางประเทศ 500,000       500,000       5.10     

42 2 6412000003 งานบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธและศูนยภาษา 150,000       150,000       1.53     

43 3 6412000004 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 680,000       680,000       6.93     

44 4 6412000009 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานประจําหนวยงานโครงการจัดตั้งศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ  - 253,000     253,000       2.58     

45 5 6412000010 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 1,140,000     60,000       1,200,000     12.23    

46 6 6412000012 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 200,881       34,119       235,000       2.40     

47 7 6412000013 ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 155,000       155,000       1.58     

48 8 6412000014 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนินการขับเคลื่อนการถายทอดแผนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 300,000       300,000       3.06     

49 9 6412000015 โครงการพัฒนาระบบบัญชี 3มิติ (เฟรส 2) 500,000       500,000       5.10     

50 10 6412000016 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  - 5,836,410    5,836,410     59.50    

-              1,072,950     128,000     -              -             1,200,950     2.67     

51 1 6413000002 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ กองบริการการศึกษา -              128,000     128,000       10.66    

52 2 6413000003 การบริหารจัดการศูนยสหกิจศึกษา 96,500         96,500         8.04     

53 3 6413000004 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและออกฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 77,950         77,950         6.49     

54 4 6413000006 โครงการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ 550,000       550,000       45.80    

55 5 6413000007 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการการจัดการศึกษา ภาคปกติ 348,500       348,500       29.02    

-              5,474,602     327,898     450,000       -             6,252,500     13.89    

56 1 6414000001 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ.2564 250,000       -            250,000       4.00     

57 2 6414000002 บริหารจัดการหอพักนักศึกษา 1,014,602     450,000       1,464,602     23.42    

58 3 6414000003 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 63,000         137,000     200,000       3.20     

59 4 6414000004 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ งานหอพักนักศึกษา 50,000         190,898     240,898       3.85     

60 5 6414000005 สนับสนุนการพัฒนางานกิจการนักศึกษา 130,000       130,000       2.08     

61 6 6414000006 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 39,000         39,000         0.62     

62 7 6414000007 สงเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล 70,000         70,000         1.12     

63 8 6414000010 โครงการแนะแนวและใหคําปรึกษาและเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ 200,000       200,000       3.20     

64 9 6414000011 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3,131,100     3,131,100     50.08    

65 10 6414000012 โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะดานกีฬาแกนักศึกษในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 526,900       526,900       8.43     

-              1,478,000     312,000     -              -             1,790,000     3.98     

66 1 6415000002 บริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบบ.กศ.) 882,420       882,420       49.30    

67 2 6415000007 พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบบ.กศ.) 476,980       476,980       26.65    

68 3 6415000008 โครงการวิทยวิชาการ 98,600         98,600         5.51     

69 4 6415000010 โครงการพัฒนาหองสมุดสีเขียว 20,000         312,000     332,000       18.55    

                                                                        

                 

                                                            

                                                             

                

                  

                                                                    

                

                                                                        

                    

                                                               

                                                            

                                                            

                                                                

                                                            

                   

                        

                        

                      

                            

                                                                        

                                                                       

                                                                    

                                                                 

                    

                        

                         

                        

                        

                      

                        

                        

                   

                   

                   

  

   

   

  

  

    

    

    

 

สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน

สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา

สํานักงานอธิการบดี  กองพัฒนานักศึกษา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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-              105,000       -            -              -             105,000       0.23     

70 1 6419000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 105,000       105,000       100.00  

-              5,875,658     274,822     -              -             6,150,480     11.62    

โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา -              3,702,698     274,822     -              -             3,977,520     4.61     

71 1 6404000001 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมัธยม 3,702,698     3,702,698     4.30     

72 2 6404000003 ครุภัณฑสําหรับการศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม 274,822     274,822       0.32     

โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา -              1,503,560     -            -              -             1,503,560     1.74     

73 1 6403000003 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนประถมสาธิต 1,503,560     1,503,560     1.74     

โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย -              669,400       -            -              -             669,400       0.78     

74 1 6402000002 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 669,400       669,400       0.78     

-              1,919,917     58,783       -              -             1,978,700     3.51     

-              1,919,917     58,783       -              -             1,978,700     100.00  

-              1,919,917     58,783       -              -             1,978,700     100.00  

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม -              1,919,917     58,783       -              -             1,978,700     100.00  

สถาบันอยุธยาศึกษา -              1,919,917     58,783       -              -             1,978,700     100.00  

75 1 6417000002 โครงการบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 229,500       229,500       11.60    

76 2 6417000004 โครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 60,000         60,000         3.03     

77 3 6417000005 วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 88,200         88,200         4.46     

78 4 6417000007 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 1,371,000     30,000       1,401,000     70.80    

79 5 6417000009 โครงการบริหารจัดการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) 171,217       28,783       200,000       10.11    

ยุทธศาสตรที่ 2 :  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน -              1,463,000     -            -              -             1,463,000     2.60     

แผนงาน 2.7 : แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการวิจัยและพัฒนา -              1,463,000     -            -              -             1,463,000     0.01     

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ -              1,463,000     -            -              -             1,463,000     100.00  

สถาบันวิจัยและพัฒนา -              1,463,000     -            -              -             1,463,000     100.00  

80 1 6416000001 โครงการจัดทําวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 171,000       171,000       11.69    

81 2 6416000002 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 18,000         18,000         1.23     

82 3 6416000007 คาบํารุงเครือขายสมาชิกเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 20,000         20,000         1.37     

83 4 6416000008 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ประจําป พ.ศ. 2563 120,000       120,000       8.20     

84 5 6416000011 เชิดชูเกียรตินักวิจัย 40,000         40,000         2.73     

85 6 6416000013 การนําเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ (Thailand Research Expo) 150,000       150,000       10.25    

86 7 6416000014 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 20,000         20,000         1.37     

87 8 6416000015 โครงการบริหารจัดการการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 90,000         90,000         6.15     

88 9 6416000016 บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 200,000       200,000       13.67    

89 10 6416000017 Reinventing 177,000       177,000       12.10    

90 11 6416000018 โครงการพัฒนานักวิจัย 457,000       457,000       31.24    

  

   

   

  

  

หนวยตรวจสอบภายใน

โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน

แผนงาน 4 แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน

แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน

 

 

 

  

ฎ 



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รหัสโครงการ U6411000008 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

 แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ : 

 
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน 

3. หลักการและเหตุผล
เพ่ือใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนแกบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
5. กลุมเปาหมาย 
 ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ เจาหนาท่ีประจําตามสัญญา ครูโรงเรียนสาธิต 
6. วิธีการดําเนินงาน จายเงินปนเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U17,516,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 630 
เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินไดตรงตามไตรมาส รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของการเบิกจายเปนไปตามโครงการ รอยละ 90 

 

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

201102040111 1. เงินคาจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ   กองกลาง 

เงินเดือน 
   รายละเอียด : คาจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ จํานวน 
5 อัตรา จํานวนเงิน 1,349,400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,349,400 บาท 

1,349,400.00 337,350.00 337,350.00 337,350.00 337,350.00 

201102040211 2. เงินคาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา 
ระยะเวลาดําเนินการ   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ   กองกลาง 

เงินเดือน 
   รายละเอียด : คาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา จํานวน 
106 อัตรา จํานวนเงิน 13,674,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,674,000 บาท 

13,674,000.00 3,418,500.00 3,418,500.00 3,418,500.00 3,418,500.00 

201102040321 3. คาเบี้ยประกันสังคม เจาหนาที่ประจําตามสัญญา (106 อัตรา) 
ระยะเวลาดําเนินการ   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ   กองกลาง 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาเบี้ยประกันสังคม เจาหนาที่ประจําตาม
สัญญา จํานวน 106 อัตรา จํานวนเงิน 684,960 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 684,960 บาท 

684,960.00 171,240.00 171,240.00 171,240.00 171,240.00 

201102040421 4. คาเบี้ยประกันสังคม ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ   กองกลาง 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาเบี้ยประกันสังคม ลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท 

45,000.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 

201102040521 5. คาเชาบาน ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ   กองกลาง 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาเชาบานลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 
จํานวน 5 อัตรา อัตราละ 8,000 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท 

480,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 

201102040621 6. คาตอบแทนพิเศษลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ   กองกลาง 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนพิเศษลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ จํานวน 10 อัตรา จํานวนเงิน 224,900 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 224,900 บาท 

224,900.00 0.00 0.00 0.00 224,900.00 

201102040721 7. คาตอบแทนพิเศษลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ   กองกลาง 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนพิเศษลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ จํานวน 2 อัตราอัตราละ 23,370 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 46,740 บาท 

46,740.00 0.00 0.00 0.00 46,740.00 

201102040821 8. คาธรรมเนียมสําหรับการจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ   กองกลาง 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาธรรมเนียมสําหรับการจางลูกจางชั่วคราว
ชาวตางประเทศ จํานวน 12 อัตรา อัตราละ 5,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 

60,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
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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) 

201102040921 9. คาวิชาชีพวิศวกร (กว.) 
ระยะเวลาดําเนินการ   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ   กองกลาง 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาวิชาชีพวิศวกร (ใบ กว.) จํานวนเงิน 
300,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 

300,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 

201102041021 10. เงินเพ่ิมพิเศษเจาหนาที่ประจําตามสัญญา 
ระยะเวลาดําเนินการ   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ   กองกลาง 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับเจาหนาที่ประจําตาม
สัญญา จํานวน 117 อัตรา 
เจาหนาที่ประจําตามสัญญา 106 อัตรา 
เจาหนาที่ประจําตามสัญญาโรงเรียนสาธิต 11 อัตรา 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 351,000 บาท 

351,000.00 0.00 0.00 0.00 351,000.00 

201102041121 11. คาสนับสนุนการทําผลงานเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึนของสาย
สนับสนุน(พนักงานมหาวิทยาลัย) 
ระยะเวลาดําเนินการ   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ   กองกลาง 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาสนับสนุนการทําผลงานเขาสูตําแหนงที่
สูงข้ึนของสายสนับสนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) จํานวน 30 
อัตรา อัตราละ 10,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 

300,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 

รวม 17,516,000.00 4,223,340 4,223,340 4,223,340 4,845,980 
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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. เงินคาจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 630.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 21.25 21.25 21.25 21.25 
2. เงินคาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 630.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 21.25 21.25 21.25 21.25 
3. คาเบี้ยประกันสังคม เจาหนาที่ประจําตามสัญญา (106 อัตรา) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 630.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 21.25 21.25 21.25 21.25 

4. คาเบี้ยประกันสังคม ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 630.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 21.25 21.25 21.25 21.25 
5. คาเชาบาน ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 630.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริกาและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 21.25 21.25 21.25 21.25 
6. คาตอบแทนพิเศษลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 630.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 21.25 21.25 21.25 21.25 

7. คาตอบแทนพิเศษลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 630.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 21.25 21.25 21.25 21.25 
8. คาธรรมเนียมสําหรับการจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 630.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 21.25 21.25 21.25 21.25 
9. คาวิชาชีพวิศวกร (กว.) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 630.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 21.25 21.25 21.25 21.25 

10. เงินเพ่ิมพิเศษเจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 630.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 21.25 21.25 21.25 21.25 
11. คาสนับสนุนการทําผลงานเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึนของสาย
สนับสนุน(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 630.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 21.25 21.25 21.25 21.25 
 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะครุศาสตรU หนวยงานรอง Uโรงเรียนสาธิตมัธยม 
2. ช่ือโครงการ รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิตมัธยม    

     รหัสโครงการ U6404000002 
 

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 : ไมมี 
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 :  64H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตมัธยม ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
โรงเรียนจึงดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อวางแผนการดําเนินของโรงเรียนและติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอการบริหารราชการของโรงเรียน โดย
มุงเนนใหการสนับสนุนการจัดการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหนักเรียนมีความรูและเพื่อพัฒนา
ประเทศท่ีย่ังยืนในอนาคต 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาเกิดความมั่นคง 

2. เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรทางการศึกษา 
3. ไดรับการพัฒนาศกัยภาพการบริหาร จัดการการศึกษาใหมีความรูความเขาใจ 
4. สามารถบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ และสงผลตอ คุณภาพผูเรียนโดยรวม 

5. กลุมเปาหมาย 
 1. จํานวนครูโรงเรียนสาธิตมัธยม จํานวน 24 คน 

2. จํานวนเจาหนาท่ีประจําตามสัญญา จํานวน 2 คน 
3. จํานวนคนงาน จํานวน 5 คน 
4. จํานวนผูบริหารโรงเรียนสาธิตมัธยม จํานวน 3 คน  

6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U6,710,480.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนครูโรงเรียนสาธติมัธยม คน 24 
   2. จํานวนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา คน 2 
   3. จํานวนคนงาน คน 5 

   4. จํานวนผูบริหารโรงเรียน คน 3 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรมีศักยภาพในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู รอยละ 90 

   2. บุคลากรมีความรูความสามารถในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ รอยละ 90 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   
   1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของคาจางบุคลากร จํานวน 31 คนตอป บาท 6,206,880 
   2. งบประมาณโดยเฉลี่ยของเงินสมทบประกันสัคม 5% จํานวน 31 คนตอป บาท 260,000 

   3. งบประมาณโดยเฉลี่ยของเงินประจําตําแหนง จํานวน 3 คนตอป บาท 243,600 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) 
           บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนภาครัฐ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเน่ืองมาจากผลผลิต) 
           บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางเต็มความสามารถ 
     ผลลัพธ (Outcome) 
           บุคลากรทางการศึกษาเกิดความม่ันคงในสายอาชีพ 
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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) 

201102030112 1. กิจกรรมที่ 1 คาจางชั่วคราวบุคลากรภาครัฐ 
ระยะเวลาดําเนินการ   01/10/2561-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

คาจางชั่วคราว 
   รายละเอียด : คาจางชั่วคราว 
รายละเอียด : 
คาจางชั่วคราวบุคลากร จํานวน 31 คน 
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  6206880 บาท 

6,206,880.00 1,551,720.00 1,551,720.00 1,551,720.00 1,551,720.00 

201102030221 2. กิจกรรมที่ 2 คาใชจายสมทบประกันสังคม 
ระยะเวลาดําเนินการ   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
รายละเอียด 
เงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน 31 คน 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 260000 บาท 

260,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 

201102030321 3. กิจกรรมที่ 3 คาตอบแทนเงินประจําตําแหนง 
ระยะเวลาดําเนินการ   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 
รายละเอียด 
1.คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงผูบริหารโรงเรียนสาธิตมัธยม 1 คน 
จํานวน 12 เดือนๆละ 11200 บาท เปนเงิน 134400 บาท 
2.คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม 1 
คน จํานวน 12 เดือนๆละ 5600 บาท เปนเงิน 67200 บาท 
3.คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม 1 
คน จํานวน 12 เดือนๆละ 3500 บาท เปนเงิน 42000 บาท 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 243600 บาท 

243,600.00 60,900.00 60,900.00 60,900.00 60,900.00 

รวม 6,710,480.00 1,677,620 1,677,620 1,677,620 1,677,620 
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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. กิจกรรมที่ 1 คาจางชั่วคราวบุคลากรภาครัฐ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากร คน 31.00 31.00 31.00 31.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีศักยภาพในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวรการเรียนรู รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 
2. กิจกรรมที่ 2 คาใชจายสมทบประกันสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากร คน 31.00 31.00 31.00 31.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บคุลากรมีศักยภาพในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 
3. กิจกรรมที่ 3 คาตอบแทนเงินประจําตําแหนง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูบริหาร คน 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรูความสามารถกับงานที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก UคณะครุศาสตรU หนวยงานรอง Uโรงเรียนประถมสาธติ 
2. ช่ือโครงการ รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนประถมสาธิต    

     รหัสโครงการ U6403000002 
 

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 : ไมมี 
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 :  64H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    

Uประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  
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3. หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาการศึกษา เปนผูท่ีใหการ
สงเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจําเปนตองหม่ันฝกฝนและพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีการ
แสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ อีกท้ังตองเพ่ิมพูนประสบการณในการเรียนรู จากแหลงเรียนรู
ตางๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา เพ่ือใหรูเทาทันกับกระแสโลกาภิวัฒนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษาตองมีการเตรียมความพรอมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพสูมาตรฐานสากล โครงการนี้จึงเปนการเสริมสรางใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พัฒนาในวิชาชีพ อีกท้ังเปนการสรางขวัญ กําลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเปนเอกภาพของ
องคกร และสามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดมาใชใหเกิดประโยชน ตอวิชาชีพ องคกร ตอไป 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหครูมีความมุงม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 

2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองท้ังในดานการปฏิบัติงานและดานคุณธรรมจริยธรรม
อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

3. เพ่ือใหมีจํานวนครูและบุคลากรสนับสนุนอยางเพียงพอ 
4.เพ่ือใหนักเรียน ครู ผูปกครอง ไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการสะดวก 

และรวดเร็ว 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. ครูโรงเรียนสาธิต (ประจําโรงเรยีนประถมสาธิต) จาํนวน 15  คน 

2. เจาหนาท่ีประจําตามสัญญา (ประจําโรงเรียนประถมสาธิต) จํานวน 1 คน 
3. คนงาน (ประจําโรงเรียนประถมสาธิต) จํานวน 2 คน 

 
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามข้ันตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
 
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ U4,012,440.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนครูโรงเรียนประถมสาธิต คน 15 

   2. จํานวนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา คน 1 
   3. จํานวนคนงาน คน 2 
เชิงคุณภาพ    

   1. ครูมีความมุงม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน รอยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 85 

   2. ครูมีความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหม่ันพัมนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รอยละ 100 
   3. จํานวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอกับภาระงานของสถานศึกษา คน 18 
เชิงคาใชจาย   

   1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของคาจางบุคลากรโรงเรียนประถมสาธิต จํานวน 18 คนตอป บาท 3,857,640 
   2. งบประมาณโดยเฉลี่ยของเงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน 18 คนตอป บาท 154,800 

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

201102020112 1. กิจกรรมที่ 1 คาจางบคุลากร 
ระยะเวลาดําเนินการ   01/010/2563  ถึงวันที่ 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนประถมสาธิต 

คาจางชั่วคราว 
   รายละเอียด : คาจางบุคลากรโรงเรียนประถมสาธิต จํานวน 18 
อัตรา  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,857,640 บาท 

3,857,640.00 964,410.00 964,410.00 964,410.00 964,410.00 

201102020221 2. กิจกรรมที่ 2 เงินสมทบประกันสังคม 5% 
ระยะเวลาดําเนินการ   01/10/2563  ถึงวันที่  30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนประถมสาธิต 

ใชสอย 
   รายละเอียด : เงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน 18 อัตรา  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 154,800 บาท 

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

รวม 4,012,440.00 1,003,110 1,003,110 1,003,110 1,003,110 

 
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. กิจกรรมที่ 1 คาจางบุคลากร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครูโรงเรียนประถมสาธิต และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา คน 18.00 18.00 18.00 18.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูมีความมุงม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
2. กิจกรรมที่ 2 เงินสมทบประกันสังคม 5% ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครูโรงเรียนประถมสาธิต และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา คน 18.00 18.00 18.00 18.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูมีความมุงม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะครุศาสตรU หนวยงานรอง Uโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
2. ช่ือโครงการ รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย    

     รหัสโครงการ U6402000001 
 

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 : ไมมี 
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 :  64H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย เปนหนวยงานท่ีสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย ใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน โดยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย เปนแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เปนแหลงคนควาวิจัยและพัฒนา
เด็กปฐมวัยใหเต็มตามศักยภาพและสอดคลองกับพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดาน เพ่ือใหการจัดการเรียนการ
สอนเกิดประสิทธิภาพ จึงตองมีการดําเนินการหลายๆ ดาน  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหครูมีความมุงม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 

2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองท้ังในดานการปฏิบัติงานและดานคุณธรรมจริยธรรม
อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

3. เพ่ือใหมีจํานวนครูและบุคลากรสนับสนุนอยางเพียงพอ 
4. เพ่ือใหนักเรียน ครู ผูปกครอง ไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการ

สะดวก และรวดเร็ว 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. ครูโรงเรียนสาธิต (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย) จํานวน   6  คน 

2. เจาหนาท่ีประจําตามสัญญา (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย) จํานวน   1  คน 
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามข้ันตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U1,587,600.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนครูโรงเรียนสาธติปฐมวัย คน 6 

   2. จํานวนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา คน 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ครูมีความมุงม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน รอยละ 100 

   2. ครูมีความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

รอยละ 100 

   3. จํานวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอกับภาระงานของสถานศึกษา คน 7 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   
   1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของคาจางบุคลากรโรงเรียนสาธิตปฐมวัย บาท 1,528,200 

   2. งบประมาณโดยเฉลี่ยของเงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน 7 คนตอป บาท 59,400 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
     ผลกระทบ (Impact)  
           ผูปกครองสามารถลดคาใชจายการจัดการศึกษาตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           นักเรียนสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
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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) 

201102010112 1. กิจกรรมที่ 1 จัดจางบุคลากรประจํา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563  ถึง วันที่ 
30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

คาจางชั่วคราว 
   รายละเอียด : คาจางชั่วคราว 
รายละเอียด : คาจางบุคลากรประจําโรงเรียน 
1.คาจางชั่วคราว งบบุคลากร 
      -เงินเดือน 
      -คาจางประจํา 
      -คาจางชั่วคราว 
      -คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  1528,200 บาท 
(หนึ่งลานหาแสนสองหม่ืนแปดพันสองรอยบาทถวน) 

1,528,200.00 382,050.00 382,050.00 382,050.00 382,050.00 

201102010221 2. กิจกรรมที่ 2 เงินสมทบประกันสังคม 5% 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563  ถึง วันที่ 
30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย 
 รายละเอียด : กิจกรรมหลักที่ 2 
เงินสมทบประกันสังคม 5 %  
    1.เงินสมทบประกันสังคม 5 % จํานวน 6 คนๆละ 
12 เดือน ๆละ 750 บาท รวมเปนเงิน 54,000 บาท 
    2.เงินสมทบประกันสังคม 5 % จํานวน 1 คนๆละ 
12 เดือน ๆละ 450 บาท รวมเปนเงิน 5,400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 59,400 บาท 
(หาหม่ืนเกาพันสี่รอยบาทถวน) 

59,400.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 

        

รวม 1,587,600.00     
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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. กิจกรรมที่ 1 จัดจางบุคลากรประจําโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครู เจาหนาที่ประจําตามสัญญาโรงเรียนสาธิตปฐมวัย คน 8.00 8.00 8.00 8.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูมีความมุงม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
2. กิจกรรมที่ 2 เงินสมทบประกันสังคม 5% ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย เจาหนาที่ประจําตามสัญญา คน 7.00 7.00 7.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูมีความมุงม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยภัทราวรรณ  จันทรเนตร 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ    
     รหัสโครงการ U6408000011 
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 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

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

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจดัการศึกษา 
3. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือให
นักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้
เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโน 
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4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา  

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบท่ี 1 
การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ครบท้ัง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค กิจกรรมดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนหรือจิตอาสา 
กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม  

3. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนําไปประยุกตใชในในการ
เรียน และการดําเนิน ชีวิตได 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย 
 
6. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U110,800.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. ระบุจํานวนของผลผลิต คน 30 
เชิงคุณภาพ    
   1. มาตรฐานของผลผลิต รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการดําเนินการ ไตรมาส 4 
เชิงคาใชจาย   

   1. ระบุตนทุนการผลิต บาท 110,800 

 

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

202202020121 1. อบรมเพ่ิมเติมความรูใหทันสมัยตามความกาวหนาดานค
หกรรมศาสตร 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาส 4 
สถานที่ดําเนินการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทยวิทยากร 3 คน ๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 
เปนเงิน 10,800 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท 

10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 

202202020221 2. กิจกรรมพัฒนาผูนํานักศึกษาและการทํางานเปนทีม 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาส3 
สถานที่ดําเนินการ   นอกสถานที่ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3600 บาท 
คาใชสอย 95000 บาท 
คาวัสดุ 1400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

รวม 110,800.00 0 0 100,000 10,800 

 
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. อบรมเพ่ิมเติมความรูใหทันสมัยตามความกาวหนาดานคหกรรมศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 30 คน 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 0.00 1.00 
2. กิจกรรมพัฒนาผูนํานักศึกษาและการทํางานเปนทีม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบุจํานวนผลผลิต คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานของผลผลิต รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21    

     รหัสโครงการ U6408000012 
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 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P203 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือให
นักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้
เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 
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4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา 

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบท่ี 1 
การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ครบท้ัง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค กิจกรรมดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนหรือจิตอาสา 
กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนําไปประยุกตใชในในการ
เรียน และการดําเนิน ชีวิตได 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย 
 
6. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U50,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. ระบุจํานวนของผลผลิต คน 30 
เชิงคุณภาพ    
   1. มาตรฐานของผลผลิต รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาดําเนินงาน ไตรมาส 3 
เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกคาใชจายทันเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ทักษะ และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           นักศึกษามีความรู ความสามารถ ในการอบรมและทํากิจกรรม 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           นักศึกษาสามารถนําความรูไปถายทอดใหกับผูอ่ืนไดในอนาคต 
 

22



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) 

202301010121 1. การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกศิษยเกา 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาส2-3 
สถานที่ดําเนินการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 14400 บาท 
คาใชสอย 4000 บาท 
คาวัสดุ 1600 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

202301010221 2. สงเสริมกีฬาและนันทนาการแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาส 3 
สถานที่ดําเนินการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 6000 บาท 
คาใชสอย 20000 บาท 
คาวัสดุ 4000 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

รวม 50,000.00 0 10,000 40,000 0 
 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกศิษยเกา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบุจํานวนผลผลิต คน 0.00 30.00 30.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานของผลผลิต รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

2. สงเสริมกีฬาและนันทนาการแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบุจํานวนของผลผลิต คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานของผลผลิต รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ โครงการจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

     รหัสโครงการ U6408000017 
 

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 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
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  
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3. หลักการและเหตุผล 
 หนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาไดแกการสนับสนุนสงเสริมการทําวิจัยของคณาจารย
และการประยุกตใชงานวิจัยในการเรียนการสอนนับเปนการถายทอดองคความรูจากการดําเนินงานวิจัย 
ซ่ึงในโครงการจัดทําวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนกระบวนการหนึ่งท่ีทําใหเกิดการเผยแพร
องคความรูท่ีเกิดจากระบวนการวิจัยและความคิดสรางสรรคถายทอดในรูปแบบรูปเลมรายงานสรุปการ
ดําเนินโครงการวิจัยตางๆ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญในการสรางและ
พัฒนาองคความรูทางวิชาการ โดยการสงเสริมสนับสนุนและเผยแพรผลงานทางวิชาการและการวิจัย 
แตอยางไรก็ตามปจจุบันยังพบปญหาในเรื่องการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยและบทความวิชาการใน
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในวารสารท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้น
คณะฯ ไดเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาโครงการจัดทําวารสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให
ไดรับมาตรฐานระดับชาติ 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดทําวารสารสําหรับตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีใหเปนไปตามมาตรฐานของ TCI 

2. เพ่ือเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองคความรูใหม ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2 ฉบับ 
 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. จัดเตรียมตนฉบับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพ่ือจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U20,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฉบับ 2 
เชิงคุณภาพ    

   1. บทความวิชาการหรือบทความวิจัยเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ รอยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. การเผยแพรวารสารเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ฉบับ 2 

เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่เสนอขอ รอยละ 100 
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11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2 ฉบบับ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           การเผยแพรองคความรูทางวิทยาศาสตร 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ) 
           วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการรับรองมาตรฐาน TCI 
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) 

203107010121 1. คาจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส3และไตรมาส4 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความ  20 เรื่องๆละ 1,000 บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 

รวม 20,000.00 0 0 10,000 10,000 

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. คาจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา 
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ึน 0.00 0.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความวิชาการหรือบทความ
วิจัยเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 100.00 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต    

     รหัสโครงการ U6408000030 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

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

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 
15 หลักสูตร และในแตละหลักสูตรมีรายวิชาฝกปฏิบัติ  ซ่ึงจําเปนตองใชวัสดุในแตละรายวิชาฝกปฏิบัติ 
เพ่ือใหการเตรียมสัมฤทธิ์ผลอยางเต็มท่ีและมีคุณภาพเพียงพอ นอกจากนั้นแตละสาขาวิชายังมีรายวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพท่ีนักศึกษาของคณะตองลงเรียนในรายวิชาดังกลาว ซ่ึงเปนรายวิชาท่ี
นักศึกษาตองไดรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและความสามารถ 
เพ่ือนาไปใชประกอบอาชีพของตนในอนาคต การท่ีจะพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษานั้น  
ดังนั้นการจะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพไดนั้น จําเปนตองมีวัสดุและอุปกรณท่ีเพียงพอสําหรับในแตละ
หลักสูตร และสอดคลองกับรายวิชาท่ีจะตองฝกปฏิบัติจริง  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพในการเรียนใหเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค  

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตาง ๆ 
5. กลุมเปาหมาย 
 อาจารยและนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือวัสดุสําหรับฝกปฏิบัติในรายวิชา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U644,120.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. ทุกสาขาวิชาสามารถจัดวัสดุการเรียนการสอนได รอยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. วัสดุแตละสาขาวิชาสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง รอยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. ทุกสาขาวิชาสามารถใชวัสดุไดตามเวลาที่กําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   

   1. สามารถเบิกจายคาวัสดุไดตรงตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

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

202202030121 1. จัดซื้อวัสดุสําหรับรายวิชาที่ฝกปฏิบัติ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 644120 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 644120 บาท 

644,120.00 0.00 224,120.00 250,000.00 170,000.00 

รวม 644,120.00     

 
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. จัดซื้อวัสดุสําหรับรายวิชาที่ฝกปฏิบัติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของการดําเนินการจัดซื้อ
วัสดุฝก 

รอยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุมีคุณภาพตามที่สาขาวิชา
ตองการ 

รอยละ 0.00 100.00 100.00 100.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

     รหัสโครงการ U6408000034 
 

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 :  64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับปริญญาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแขนงตางๆ โดยมุงเนนพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตใหเปนผูมีความสามารถ
ทางวิชาการควบคูกับความมีคุณธรรม เปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ พรอมจะออกไปประกอบสัมมา
อาชีพตามสายวิชาชีพของตน  เนื่องจากสภาพการแขงขันในปจจุบันซ่ึงมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ัง
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและความตองการของตลาดแรงงานท่ีมีแนวโนมรวดเร็วมากยิ่งข้ึนจากกระแส
โลกาภิวัฒนและการเขารวมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ทําใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ของคณะมีความจําเปนตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง อยางตอเนื่องในมิติท่ีหลากหลาย ท้ังดานการ
เรียนการสอน การทําวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ดานภาษา ฯลฯ ลักษณะดังกลาวทําใหการจัด
พัฒนาบุคลากรของคณะเปนสิ่งท่ีตองดาเนินการอยางเรงดวนและตอเนื่อง  
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณตรงใหแกบุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนนุ  

2. เพ่ือใหความรูและเตรียมความพรอมสําหรับคณาจารยท่ีจะเขาสูตาแหนงวิชาการ  
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงานและการใหบริการของเจาหนาท่ี  

 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. จัดอบรมบุคลากร 
2. สงบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ รวมท้ังการนําเสนอผลงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U217,420.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา คน 80 

เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ไดรับจากการรวมกิจกรรม รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามาารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 85 
เชิงคาใชจาย   
   1. เบิกจายงบประมาณภายในเวลาที่กําหนก รอย 80 
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11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           อาจารยในโครงการมีระดับความพึงพอใจ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           มีศักยภาพท่ีสูงข้ึน เกิดองคความรูใหม 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ) 
           เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสบการณในการทํางาน  
 

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) 

202204010121 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย 
   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง/คานามันรถ/คาบารุงรถ/คาเชารถ/คา
พาหนะเหมาจาย/คาทางดวน/ คาลงทะเบียน/คาที่พัก     
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท 

130,000.00 20,000.00 40,000.00 40,000.00 30,000.00 

202204010221 2. โครงการเพ่ิมศักยภาพดานการเรียนการสอนดาน
เทคโนโลยีใหแกอาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ก.ค.64-30 ก.ย.64 
สถานที่ดําเนินการ 
   ประเทศไทย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 3600 บาท 
คาที่พัก  9000 บาท 
คาเชารถตู  6750 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,250 บาท 

20,250.00 0.00 0.00 0.00 20,250.00 

202204010321 3. พัฒนาศักยภาพเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพของ
อาจารยในการเรียนการสอน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาวิศวกรรมการจัดการ 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยงอาจารยและเจาหนาที่ 5,760 บาท 
คาที่พัก  9000 บาท 
คาเชารถ  6,750 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21510 บาท 

21,510.00 0.00 0.00 0.00 21,510.00 
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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) 

202204010421 4. การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานคหกรรมศาสตรเพ่ือ
เขาสูศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ม.ค.64-31 มี.ค.64 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาคหกรรมศาสตร 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทาง เชน คาเหมารถ/คาน้ํามัน/
คาที่พัก/คาเบี้ยเลี้ยง   
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

202204010521 5. อบรมความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรใหกับ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เม.ย.64-30 มิ.ย.64 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 600 บาท 
เปนเงิน 10800 บาท 
คาอาหารกลางวัน  1,800 บาท 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1260 บาท 
คาที่พัก  1300 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15160 บาท 

15,160.00 0.00 0.00 15,160.00 0.00 

202204010621 6. โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพอาจารย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เม.ย.64-30 มิ.ย.64 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย  10,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท 

10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 

รวม 217,420.00     

 
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. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ
พัฒนา 

คน 15.00 25.00 25.00 15.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ไดรับจากการรวมกิจกรรม รอยละ 1.00 1.00 1.00 1.00 

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพดานการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีใหแกอาจารย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยเขารวมโครงการ รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยเกิดการพัฒนาตนเอง 
 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
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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) 

3. พัฒนาศักยภาพเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพของอาจารยในการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยที่เขารวมโครงการ รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยเกิดการพัฒนาตนเอง รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานคหกรรมศาสตรเพ่ือเขาสูศตวรรษที่ 21 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารยในสาขาวิชา คน 0.00 6.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
5. อบรมความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรใหกับอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
6. โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพอาจารย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารยเขารวมโครงการ รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยในสาขาวิชามีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ    

     รหัสโครงการ U6408000036 
 

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

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 
    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญ เนื่องจากประกันคุณภาพการศึกษาเปน
สิ่งท่ีจะสรางความม่ันใจ เชื่อม่ัน ใหกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ผู ใชบัณฑิต ผูใชบริการ และผู ท่ีมีสวน
เก่ียวของกับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร จากกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ป การศึกษา ๒๕๕๗ ได มีการปรับเปลี่ยนตัวบงชี้     และเกณฑการประเมิน 
ประกอบดวย 3 ระดับ คือ 1)ระดับหลักสูตร 2)ระดับคณะวิชา และ3)ระดับสถานศึกษา ซ่ึงในทุกระดับ
จะตองดําเนินการจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือบริหารติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนประสาน
หนวยงานภายนอกเพ่ือการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังในทุกระดับจะตองดําเนินการพัฒนา
ระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา และ
มีการควบคุมคุณภาพใหไดเปาหมาย ติดตามตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาท่ีตอเนื่อง 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางมี
ระบบมีความตอเนื่อง   และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

2. เพ่ือตรวจสอบ ประเมินผล และเตรียมความพรอมการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตามตัวบงชี้คุณภาพและแนวทางการประเมินของมหาวิทยาลัย   

3. เพ่ือใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตรฯและกับเครือขาย
ทางวิชาการ เพ่ือใหเกิดความรูใหมในการพัฒนาการเรียนการสอน (knowledge sharing)  

4. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรภายใน ไดแก อาจารย/เจาหนาท่ี  จํานวน..410...คน 
 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ และประชุม 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/11/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U60,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวา คน 400 

เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 
   2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ิมข้ึน รอยละ 2 

เชิงเวลา   
   1. 1. สามารถดําเนินโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาสที่กําหนด รอยละ 85 
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11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           คณาจารยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 85 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ) 
           ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร และคณะอยูในระดับดี 
 

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) 

6408000036 1. กิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/01/64-31/03/64 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเะทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
- คาวิทยากร 3,600 บาท   
- คาอาหารวาง 720 บาท 
(6 บาท x 60 คน x 2 ม้ือ เปนเงิน 720 บาท)  
- คาอาหารกลางวัน 6,000 บาท 
- คาวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม 9,680 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

6408000036 2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ
บริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ 
คาวัสดุ เปนเงิน 20,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

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

6408000036 3. กิจกรรมการเปดเวทีการจัดการความรู คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/04/2564-30/06/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 50 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 6 บาท 
เปนเงิน 600 บาท(6 บาท x 50 คนๆ ละ 2 ม้ือ เปนเงิน 600 บาท)  
คาวัสดุ เปนเงิน 19,400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

รวม 60,000.00     
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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. กิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวา คน 0.00 60.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 2.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู และการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 100.00 100.00 90.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 
3. กิจกรรมการเปดเวทีการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวา คน 0.00 0.00 50.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
     รหัสโครงการ U6408000040 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนนั้น จะตองมีหนวยงานท่ีสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ืออํานวยความสะดวก และสนับสนุนในดานตาง ๆ ท่ีนอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะเปนการสนับสนุนใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินการไปไดดวยดี 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2. เพ่ือใหการบริหารงานภายในคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือชําระคาสาธารณูปโภคของคณะ 
4. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดประชุมคณะกรรมการและบุคลากร5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือวัสดุ ซอมแซมครุภัณฑ ชําระคาสาธารณูปโภค และจัดประชุม
คณะกรรมการ ฯลฯ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U534,497.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ กิจกรรม 6 
เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. รอยละชองกิจกรรมที่เบิกจายไดตามเวลา รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอํานวยความสะดวก และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ดําเนินการไปไดดวยดี 
     ผลกระทบ (Impact)  
           บุคลากรและนักศึกษาไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการท่ีดี 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           มีการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและใหบริการแกบุคลากร
และนักศึกษา 
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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) 

203110090121 1. การจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาส 1-4 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 56400 บาท คา
พาหนะ 18000 คาอาหารวาง 2730 บาท คาจาง
ทําเอกสาร 7200 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 84330 บาท 

84,330.00 28,110.00 14,055.00 28,110.00 14,055.00 

203110090221 2. เงินสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน (AUCC) 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาส 3 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ชําระเงินสนับสนุนการดําเนนิงาน
โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน  (AUCC)  6000 
บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 

203110090321 3. จัดซื้อวัสดุ ซอมแซมและจางเหมาบริการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุสําหรับการบริหารจัดการ
คณะ ไดแก วัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุ
งานบานงานครัว วัสดุไฟฟา วัสดุการเกษตร และ
วัสดุอ่ืน 
คาเชาเครื่องถายเอกสาร 12 เดือน    
ซอมแซมครุภัณฑ และจางเหมาบริการอ่ืน 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 299987 บาท 

299,987.00 67,222.00 69,255.00 94,255.00 69,255.00 

203110090422 4. ชําระคาสาธารณูปโภค 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาส 1-4 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ชําระคาสาธารณูปโภค คา
โทรศัพท คาสงไปรษณีย  16000 บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000 บาท 

16,000.00 2,500.00 2,500.00 6,000.00 5,000.00 

203110090521 5. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุนเขารวมประชุม/ฝกอบรม/
สัมมนา/ไปราชการอ่ืน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายไปราชการ และ
ฝกอบรม  คาเบี้ยเลี้ยง /คาที่พัก /คาพาหนะ/ คา
ทางดวน /คาบํารุงรถ /คาเชารถ /คาลงทะเบียน 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 128180 บาท 

128,180.00 25,000.00 35,000.00 35,000.00 33,180.00 

รวม 534,497.00     
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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. การจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดประชุมแลวเสร็จ คร้ัง 2.00 1.00 2.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 
2. เงินสนับสนุนการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน (AUCC) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เงินสนับสนุนการดําเนินการฯ ไดรับการชําระเสร็จสิ้น คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 
3. จัดซื้อวัสดุ ซอมแซมและจางเหมาบริการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ คร้ัง 2.00 2.00 2.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 

4. ชําระคาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการชําระคาสาธารณูปโภค คร้ัง 2.00 2.00 2.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 
5. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนเขารวม
ประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ไปราชการอ่ืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ คร้ัง 2.00 3.00 3.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

     รหัสโครงการ U6408000041 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

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

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนท้ังนักศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนักศึกษาของคณะอ่ืนๆ ซ่ึงสภาพแวดลอมและอาคารสถานท่ีเปนสิ่ง
สําคัญและชวยสงเสริมในการเรียนรูใหผูเรียนไดใชงานอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดลอม การ
ซอมแซมอาคารสถานท่ีตางๆ การปรับภูมิทัศนและแหลงเรียนรู ใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ให
ผู เรียนไดเรียนอยางมีความสุข พรอมท้ังมีแหลงการเรียนรู ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนท่ี
หลากหลาย มีสภาพแวดลอมท่ีดี มีอาคารเรียนท่ีมีความปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ  

ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีความจําเปนจะตองพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนให
เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข เพียงพอกับความตองการของ
นักศึกษาและคณาจารยในการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร คณะมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และนักศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมของคณะใหเอ้ือตอการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนอยางมี
คุณภาพ 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 96 คน 

2.นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะอ่ืนๆ จํานวน 100 คน 
6. วิธีการดําเนินงาน จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U85,576.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งาน 2 
เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาส รอยละ 85 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภูมิทัศนท่ีสงเสริมในการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนอยางมี
ความสุข 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           จํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           นักศึกษาและคณาจารยมีความพึงพอใจคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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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) 

203110100121 1. จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคาร
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 85,576 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 85,576 บาท 

85,576.00 0.00 45,576.00 40,000.00 0.00 

รวม 85,576.00 0.00 45,576.00 40,000.00 0.00 

 
13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คร้ัง 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 
       

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผศ.กฤษณะ กันอํ่า 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู    
     รหัสโครงการ U6408000044 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P203 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
ภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการ
พัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและทองถ่ิน ซ่ึงการจัดการศึกษา
ทางดานวิทยาศาสตรนั้น ผูสอนจะตองจัดใหนักศึกษาไดมีความรู ทักษะและพฤติกรรมท่ีถูกตอง
เหมาะสมตามบริบทของแตละหลักสูตร การท่ีจะทําใหเกิดสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเรียนการสอน
ดังกลาวจําเปนตองมีวัสดุและครุภัณฑเพียงพอ ในการฝกปฏิบัติเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนทักษะใหกับผูเรียน 
ซ่ึงปจจุบันครุภัณฑท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรมีความเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีเปนอยางมาก และครุภัณฑของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนยังลาสมัยไม
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือ จัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือใชประโยชนในการ
เรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย ในการจัดการเรียนการสอน 

2. เพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพ่ิมพูนทักษะและความรูจาก
การใชเครื่องมือและอุปกรณเพ่ือการเรียนการสอนและงานวิจัย 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือครุภัณฑ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U51,407.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ รายการ 4 
เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา รอยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนการเบิกจายที่สามารถดําเนินการไดถูกตอง ครบถวนตามกฎหมาย และระเบียบ
ที่ 

รอยละ 100 

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

202301020131 1. เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เครือ่งคอมพิวเตอร 1 ชุด ราคา 17000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 17,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 17,000.00 บาท 

17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 

202301020231 2. เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13990 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง ราคา 13990 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 13,990.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 13,990.00 บาท 

13,990.00 13,990.00 0.00 0.00 0.00 

202301020331 3. กระดานไวทบอรด 1 หนา พรอมขา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : กระดานไวทบอรด 1 หนา พรอมขา 1 ชุด 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7690 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. กระดานไวทบอรด 1 หนา พรอมขา ราคา 7690 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 7,690.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 7,690.00 บาท 

7,690.00 7,690.00 0.00 0.00 0.00 

202301020431 4. โทรทัศนสี LED TV ขนาด 55 นิ้ว 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : โทรทัศนสี LED TV ขนาด 55 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12727 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. โทรทัศนสี LED TV ขนาด 55 นิว้ ราคา 12727 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 12,727.00 
บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 12,727.00 บาท 

12,727.00 12,727.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 51,407.00     

 

48



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. เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อ
แลวเสร็จ 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตาม
เปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

2. เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตาม

เปาหมาย 
รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

3. กระดานไวทบอรด 1 หนา พรอมขา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อ ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตาม
เปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

4. โทรทัศนสี LED TV ขนาด 55 นิ้ว ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อ เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตาม
เปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UคณะครุศาสตรU หนวยงานรอง Uคณะครุศาสตร 
2. ช่ือโครงการ สนับสนนุการบริหารจัดการคณะครุศาสตร    
     รหัสโครงการ U6401000002 
 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

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

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการคณะครุศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ คณะครุศาสตรจึงมีความจําเปนตองจัดการประชุม การสงบุคลากรเขารับการพัฒนา การ
จัดหาวัสดุ/อุปกรณและมีคาใชสอยตางๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและงานอ่ืนๆ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. วัตถุประสงค 
 1.เพื่อสนับสนนุการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนใหสามารถดําเนินงานตามพนัธกิจได
อยางครบถวน 

2.เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ 
3. เพื่อเพิ่มสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพิ่มพูนทักษะและความรูจากการใช

อุปกรณเพื่อการเรียนการสอน  
4. เพื่อใหการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตรมีคุณภาพสูงข้ึน 
5.เพื่อสนับสนนุการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนและสามารถดําเนนิงานตามพันธกิจได

อยางครบถวน 
6.เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ 

5. กลุมเปาหมาย 
 1.นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่รวมถึงบุคคลภายนอกที่เขามารับบริการคณะครุศาสตร 

2.เพื่อปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพครู 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1.จัดซื้อ/ครุภัณฑ ซอมแซมครุภัณฑ จัดการประชุม จัดสงบุคลากรไปรับการพัฒนา 
2.จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูแกนักศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครู 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563  ถึง วันที่ 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U2,504,235.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนนักศึกษาไดรับวัสดุฝกภาคปฏิบัติ สาขาวิชา 10 

   2. จํานวนนักศึกษาไดรับการพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู สาขาวิชา 10 
   3. มีวัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดการศึกษา ไตรมาส 4 
   4. การจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ไตรมาส 4 

   5. เครื่องปรับอากาศ เคร่ือง 2 
   6. โตะ ตัว 5 
   7. เครื่องดนตรีไทย ชุด 1 

   8. เกาอ้ี ตัว 11 
   9. กลองถายรูป+ขาต้ังกลอง ชุด 1 
เชิงคุณภาพ    

   1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร องสประกอบที่ 5 คะแนน 5 
   2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) รอยละ 93 
เชิงเวลา   

   1. กิจกรรมสามารถดําเนินการไดตรงตามแผน รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   
   1. ผลการใชจายงบประมาณ รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) 
           1.ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
     ผลกระทบ (Impact)  
           1.จํานวนนักศึกษาสามารถสอบบรรจุขาราชการได 

2.บุคลากรมคีวามพึงพอใจทางดานการบริหารจัดการ 
     ผลลัพธ (Outcome) 
           1.เกณฑประกันคุณภาพผานตามเกณฑ 

2.การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับ 
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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) 

203110010121 1. สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ/คาใชสอย  
สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา จํานวน 1,285,915 บาท 
*หมายเหตุ เปนคาใชจายในกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแตละสาขาวิชา 10 สาขาวิชา 
จํานวน 270,000 บาท ดังนี้ 
พลศึกษา 28,809 บาท 
การสอนภาษาอังกฤษ 29,106 บาท 
การประถมศึกษา 27,513 บาท 
การศึกษาปฐมวัย 28,296 บาท 
คอมพิวเตอรศึกษา 19,683 บาท 
สังคมศึกษา 30,078 บาท 
การสอนภาษาไทย 30,483 บาท 
วิทยาศาสตร 27,108 บาท 
การศึกษาพิเศษ 20,709 บาท 
คณิตศาสตร 28,215 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,555,915 บาท 

1,555,915.00 0.00 786,335.00 0.00 769,580.00 

203110010221 2. การฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.คาใชสอย จํานวนเงิน 204,000 บาท 
2.คาวัสดุ จํานวนเงิน 178,320 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 382,320 บาท 

382,320.00 123,780.00 69,780.00 123,780.00 64,980.00 

203110010321 3. งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/06/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. คาบํารุงสมาชิกสภาคณบดี จํานวนเงิน 20,000 บาท 
2. ซื้อวัสดุ จํานวนเงิน 88,800 บาท 
3.จางซอมแซมครุภัณฑ/ซื้อวัสดุสําหรับการซอมแซม จํานวนเงิน 50,000 บาท 
4.คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวนเงิน 42,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,800 บาท 

200,800.00 39,000.00 69,800.00 61,000.00 31,000.00 

203110010421 4. จัดประชุม(คณะกรรมการประจําคณะ/
คณะ) 
 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.คาวัสดุ จํานวนเงิน 5,000 บาท 
2.คาใชสอย จํานวนเงิน 131,200 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 136,200 บาท 

136,200.00 20,000.00 40,000.00 34,200.00 42,000.00 
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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) 

203110010521 5. คาใชจายสาธารณูปโภค 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : 1.คาใชสอย จํานวนเงิน 5,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 

203110010631 6. จัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : 1.เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู ราคา 46,500 บาท 
2.เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู ราคา 32,400 บาท 
3.โตะจํานวน 5 ตัว ตัวๆละ 4,990 บาท รวมเปนเงิน 24,950 บาท 
4.เกาอ้ี จํานวน 10 ตัวๆ ละ 1,390 บาท รวมเปนงิน 13,900 บาท 
5.เครื่องดนตรีไทย 1 ชุด ราคา 40,000 บาท 
6.กลองถายรูป+พรอมขาต้ังกลอง ราคา 38,000 บาท 
7.เกาอ้ี จํานวน 1 ตัว ราคา3,250 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 199,000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. จัดซอครุภัณฑสนับสนุนการจัดการศึกษา ราคา 199000 จํานวน 1 รายการ รวมเปน
เงิน 199,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 199,000.00 บาท 

199,000.00 199,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110010721 7. พัฒนาหลักสูตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดปงบ 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนสําหรับกิจกรรม 7200 
คาใชสอยสําหรับกิจกรรม4200 
คาวัสดุสําหรับกิจกรรม13600 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

รวม 2,504,235.00     
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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. สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา10สาขาวิชาไดรับวัสดุฝกภาคปฏิบัติ รอยละ 0 100 0 100 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดซื้อวัสดุฝกภาคปฏิบัติ รอยละ 0 85 0 85 
2. การฝกประสบการณวิชาชีพคร ู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู10สาขาวิชา รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเรื่องการศึกษาประสบการณ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนการบริหารจัดการ กิจกรรม 4.00 4.00 4.00 4.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
4. จัดประชมุ(คณะกรรมการประจําคณะ/คณะ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนการจัดกิจกรรมประชุม กิจกรรม 2.00 2.00 2.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
5. คาใชจายสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมคาสาธารณูปโภค กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

6. จัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนวัสดุสนับสนุนการจัดการศึกษา รายการ 7.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
7. พัฒนาหลักสูตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาหลักสูตร คร้ัง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : หลักสูตรไดรับการพัฒนา คร้ัง 0 1 0 0 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรU หนวยงานรอง Uคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ U6406000004 

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

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 14 ดานศักยภาพการกีฬา 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564  โดยมีแผนพัฒนาการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ ซ่ึง
เปนแผนท่ีครอบคลุมตามภารกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คือ การจัดการศึกษา นวัตกรรมและการวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ใหมีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความสอดคลองและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมขางตน ให
เกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ และนโยบายของ
ผูบริหารตลอดจน เปนการสรางบรรยากาศการบริหารองคการแบบมีสวนรวมจากผูท่ีเก่ียวของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
4. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติราชการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบตัิราชการ ของมหาวิทยาลัย 

2.  เพ่ือสรางบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการทบทวนบทบาท ภารกิจ และ
ทิศทางการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. กลุมเปาหมาย คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
6. วิธีการดําเนินงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/04/2564  ถึง วันท่ี 30/06/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U130,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คน 45 
เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะมีความรูความเขาใจดานแผนปฏิบัติราชการและมี
สวนรวมตอการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 

รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) 
           แผนปฏิบตัิราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการพัฒนา 
     ผลกระทบ (Impact)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และหลักสูตรสามารถปรับแผนการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     ผลลัพธ (Outcome) 
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน 
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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) 

203110060121 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมย 64 - 30 มิย 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  เปนงาน 7,200 บาท 
คาใชสอย 
อาหารวาง/อาหารกลางวัน+อาหารเย็น /คาหองประชุม คาที่
พัก คาเชารถ/คาพาหนะ/คาบํารุงรถ/คา 
เบี้ยเลี้ยง/คาทางดวน/คาน้ํามัน/คาวัสดุ เปนเงิน 122800 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท 

130,000.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 

รวม 130,000.00     
 

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. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คน 0.00 0.00 45.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะมีความรูความ
เขาใจดานแผนปฏิบัติราชการและมีสวนรวมตอการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรU หนวยงานรอง Uคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ U6406000005 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนหนวยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางดานสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ซ่ึงการท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพไดนั้น การพัฒนาบุคลากรมีความจําเปนอยางยิ่ง 
ดังนั้นเพ่ือเปนการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรูดานสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว จึงจัดการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุนไดรับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทัศนคติ
และมีทักษะ สามารถใชศักยภาพในดานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี และปฏิบัติตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัดและประเทศ 
4. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับความรูและประสบการณจากการเขา
รับการประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม และศึกษาดูงาน 

2.  เพ่ือใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรูเพ่ิมข้ึนจาก
การเขารับการประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม และฝกอบรม 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U297,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนบุคลากรเขารับการอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน คน 50 
เชิงคุณภาพ    

   1. บุคลากรเขารับการอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

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

201101010121 1. บุคลากรเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตค 63 - 30 กย 64 
สถานที่ดําเนินการ   ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ที่พัก/ทางดวน/คาลงทะเบียน เปนเงิน 194000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 194000 บาท 

194,000.00 20,000.00 30,000.00 90,000.00 54,000.00 

201101010221 2. ศึกษาดูงานดานการบริหารงานเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะบุคคลากร คณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 เมย - 30 มิย 64 
สถานที่ดําเนินการ   ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
คาอาหาร/คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม/ คาพาหนะ/คาเชารถ/คาน้ํามัน/คาบํารุงรถ/คาทางดวน/
คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก เปนเงิน 103000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 103000 บาท 

103,000.00 0.00 0.00 103,000.00 0.00 

รวม 297,000.00     

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. บุคลากรเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรเขารับการอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน คน 5.00 5.00 30.00 10.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. ศึกษาดูงานดานการบริหารงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
บุคคลากร คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมศึกษาดูงานดานการบริหารงานเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะบุคคลากร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรU หนวยงานรอง Uคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ U6406000006 

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

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกร

วิชาชีพเพ่ือการจัดการเรียนรู 
เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 ท่ีผานมา ยังพบปญหาตาง ๆ ในการประเมิน อันเนื่องมาจาก
ความรูความเขาใจของผูจัดเก็บขอมูลประกอบการประเมิน และผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือ
ใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความ สมบูรณครบ 
ถวน ทุกองคประกอบของการดําเนินงานและรับฟงปญหาตาง ๆ ในการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาจาก
บุคลากรภายในหลักสูตรรวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือนํามาวางแผนการปรับปรุงทํางานในปตอไป 
ดังนั้น เพ่ือใหบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีสวนรวมในการรับฟงและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และหาแนวทางปรับการดําเนินงาน และไดรับฟงแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเองจากผูท่ีมี
ความรูในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหบุคลากรในคณะมีความรูความเขาใจในการการจัดการรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร 

2. เพ่ือรวบรวมองคความรูดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือนําไปสูแนวปฏิบัติท่ีดี 
5. กลุมเปาหมาย 
 อาจารย/เจาหนาท่ี 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรมใหความรูและเสวนา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/06/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U194,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 
     ผลกระทบ (Impact)  
           อาจารยสามารถนําความรูท่ีไดจากการอบรมไปเขียนรายงานการประเมินตนเองไดครบถวน
ถูกตอง 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           คะแนนรวมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คน 60 
เชิงคุณภาพ    

   1. กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 
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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) 

202102010121 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน  14,400 บาท 
คาใชสอย 
คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องด่ืม/คาที่พัก/คาเดินทางไปราชการ/คาพาหนะ/เบี้ย
เลี้ยง/น้ํามัน/บํารุงรถ/เชารถ/คาเชาหองประชุม เปนเงิน 105,400 บาท 
คาวัสดุ 10,200 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท 

130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 

202102010221 2. เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท 
คาใชสอย 
คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องด่ืม/คาที่พัก/คาเดินทางไปราชการ/คาพาหนะ/เบี้ย
เลี้ยง/น้ํามัน/บํารุงรถ/เชารถ/คาเชาหองประชุม /คาวัสดุ 5,400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท 

9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 

202102010321 3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและหลักสูตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมย 64 - 30 มิย 64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
คาใชสอย/วัสดุ 
คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องด่ืม/คาที่พัก/คาเดินทางไปราชการ/คาพาหนะ/เบี้ย
เลี้ยง/น้ํามัน/บํารุงรถ/เชารถ/คาเชาหองประชุม/วัสดุ เปนเงิน 55,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท 
 

55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 

รวม 194,000.00     
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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. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คน 35.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและหลักสูตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการประเมิน หลักสูตร 0.00 0.00 15.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยปกาศิต  เจิมรอด 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรU หนวยงานรอง Uคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ สงเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ U6406000007 

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

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
เปาหมายท่ี : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองค

ความรูสูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตท่ีมีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคําวาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
หมายรวมถึงการท่ีบัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรท่ีเรียนอยางเพียงพอมีทักษะท่ีจําเปนใน
การประกอบอาชีพและทักษะท่ีจะตองใชดํารงชีวิตอยูในสังคมการท่ีจะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมไดดังท่ีหวังการเปนสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนา
อาจารยและนักศึกษาและปลูกฝงสิ่งท่ีดีท่ีเปนประโยชนตอตัวนักศึกษาท้ังขณะท่ียังกําลังศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลว ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาวคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรจึงไดจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาจารยและนักศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. เพ่ือสงเสริมอัตลักษณนักศึกษาเรื่องการมีจิตสาธารณะใหกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา อาจารย  และบุคคลท่ัวไป 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U443,600.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           หลักสูตร/กิจกรรม/ผลงานทางวิชาการ/สัมนาทางวิชาการ 
     ผลกระทบ (Impact)  
           งานดานวิชาการภายในคณะเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
     ผลลัพธ (Outcome) 
           คุณภาพดานวิชาการภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 
 
 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนอาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คน 500 

เชิงคุณภาพ    
   1. อาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 
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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) 

203106010121 1. เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค 63 - 30 กย 64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวิทยากร 48 ชม.ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน  28,800  บาท  
คาใชสอย  
คาอาหารวางและ 
เครื่องด่ืม 50 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 35 บ. เปนเงิน 7,000 บาท  
คาวัสดุ 11,400  บ.  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,200 บาท 

47,200.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 

203106010221 2. การอบรมเสริมความรูในรายวิชาจิต
สาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค 63 - 30 มิย 64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาวิทยากร 3 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 2 ครั้ง  
เปนเงิน  10,800 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท 

10,800.00 5,400.00 0.00 5,400.00 0.00 

203106010321 3. การสัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการ
ทํางานเพ่ือสังคม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค 63 - 30 มิย 64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการนักศึกษา 3 คนๆละ 400 บาท 
2 ครั้ง เปนเงิน 2,400 บาท 
คาใชสอย คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม จํานวน 200 คน ๆละ 1 ม้ือๆละ 6 บ. 2 
ครั้ง เปนเงิน 2,400 บ.  
คาใชสอย/วัสดุ ครั้งละ 10,000 บ.  
2 ครั้ง เปนเงิน 20,000 บ.  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  24,800.00 บาท 

24,800.00 12,400.00 0.00 12,400.00 0.00 

203106010421 4. การศึกษาดูงานปญหาในทองถ่ินใน
รายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือ
สังคม 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มค 64 - 30 มีค 64 
 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาวิทยากร 3 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 1,800 บาท 
คาใชสอย : คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คาเชารถ 10,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,800 บาท 

11,800.00 0.00 11,800.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203106010521 5. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มค 64 - 30 มีค 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาวิทยากร 60 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน  
36,000  
คาใชสอย/วัสดุ 164,000  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

203106010621 6. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการใน
ระดับชาติ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มค 64 - 30 กย 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
คาอาหาร/คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม/ คาพาหนะ/คาเชารถ/คาน้ํามัน/คาบํารุง
รถ/คาทางดวน/คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก/ลงทะเบียน เปนเงิน 50000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 0.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 

203106010721 7. การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ
หลักสูตร 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มค 64 - 30 มีค 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  
หลักสูตรละ 10,800 บ. 5 หลักสูตร 
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 3 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปน
เงิน 5,400 บาท 
2. คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร  3 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปน
เงิน 5,400 บาท 
รวม 5 หลักสูตร เปนเงิน 54,000 บ. 
คาวัสดุ หลักสูตรละ 7,000 บ. 5 หลักสูตร  
เปนเงิน 35,000 บ. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น   89,000  บาท 

89,000.00 0.00 35,600.00 53,400.00 0.00 

203106010821 8. การอบรมพัฒนาอาจารยดานการจัดการ
เรียนการสอน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมย 64 - 30 มิย 64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
วิทยากร 6 ชม.ๆละ 600 บ. เปนเงิน 3,600  บ. 
คาใชสอย  
คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม จํานวน 30 คน ๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บ. เปนเงิน 2,100 บ.   
คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บ. เปนเงิน 3,000 บ.  
คาวัสดุ 1,300 บ. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

รวม 443,600.00     
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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. เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเสวนาสาธารณะ คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. การอบรมเสริมความรูในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางาน
เพ่ือสังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมอบรมเสริมความรูในรายวิชาจิตสาธารณะกับการ
ทํางานเพ่ือสังคม 

คร้ัง 1.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 
3. การสัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมการสัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือ

สังคม 
คร้ัง 1.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 
4. การศึกษาดูงานปญหาในทองถ่ินในรายวิชาจิตสาธารณะกับ
การทํางานเพ่ือสังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมศึกษาดูงานปญหาในทองถ่ินในรายวิชาจิตสาธารณะกับ
การทํางานเพ่ือสังคม 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

5. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
6. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการในระดับชาติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการในระดับชาติ คร้ัง 0.00 2.00 2.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 
7. การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรและวิพากษหลักสูตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรหรือวิพากษหลักสูตร หลักสูตร 0.00 2.00 3.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรผานการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรหรือวิพากษหลักสูตร หลักสูตร 0.00 2.00 3.00 0.00 

8. การอบรมพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
   

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยมูนีเราะฮ ยีดํา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรU หนวยงานรอง Uคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ U6406000008 

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

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 15 ดานพลังทางสังคม 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดาน

การศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64104 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสําเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 
    [ X ] โครงการดานทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม   

[ X ] ดานการจัดการเรียนการสอน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนการดําเนินงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรท่ีมีพันธกิจสําคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานสํานักงาน และการใหบริการและ
สนับสนุนการเรียนการสอนแกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา จากเหตุผลดังกลาวคณะจึงจัดโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและพันธกิจ
ท่ีตั้งไว 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของนักศึกษา 

2. เพ่ือสรางความตระหนักในการอนุรักษ สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใหผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา อาจารย  และบุคคลท่ัวไป 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U256,300.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ดําเนินงานกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 4 
เชิงคุณภาพ    

   1. อาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

1. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           นักศึกษามีความรูความเขาใจทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนท่ีรูจักและยอมรับจากสังคมภายนอกมากยิ่งข้ึน 
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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) 

203104010121 1. ไหวครูและครอบครูทางดนตรีไทย ประจําป 
2564 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 มค 64 - 30 มีค 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน/คาตอบแทนวิทยากร 9600 บาท 
คาใชสอย/คาจางวงดนตรีบรรเลงในพิธี/คาเหมาจัดเครื่องสังเวย/
คาจางทําปายประชาสัมพันธ/คาที่พักและพาหนะ 40400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

203104010221 2. ไหวครูและครอบครูทางนาฏศิลปไทย 
ประจําป 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มค 64 - 31 มีค 64 
 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน/คาตอบแทนวิทยากร 9600 บาท 
คาใชสอย/คาจางวงดนตรีบรรเลงในพิธี/คาเหมาจัดเครื่องสังเวย/
คาจางทําปายประชาสัมพันธ/คาที่พักและพาหนะ 40400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

203104010321 3. ประเพณีบายศรีสูขวัญรับนักศึกษาใหม 
ประจําป 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 กค 64 - 30 กย 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน/คาตอบแทนวิทยากร 1,800 บาท 
คาใชสอย/คาจางทําบายศรีและจัดเครื่องสังเวย 8,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,800 บาท 

9,800.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 

203104010421 4. เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําป 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมย 64 - 30 มิย 64 

ใชสอย,วัสดุ 
คาใชสอย/คาอาหาร/คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคาเหมาคาจาง
ทําปายประชาสัมพันธ เปนเงิน 3000 บาท 
    วัสดุ 4,500 บาท 

7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 

203104010521 5. แตงกายไหวพระ ตามรอยอารยวัฒนธรรม
อยุธยา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มค 62 - 30 มีค 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  3,600 บาท 
คาใชสอย  คาอาหาร/อาหารวาง/บํารุงรถ/เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/
พาหนะ/คาจาง 
  เปนเงิน 13,500 บาท 
คาวัสดุ  เปนเงิน  1,900 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท 

19,000.00 0.00 19,000.00 0.00 0.00 

203104010621 6. นําเสนอผลงานสรางสรรคทางศิลปกรรม
ศาสตรระดับชาติ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน  14,400 บาท 
คาใชสอย  คาอาหาร/อาหารวาง/บํารุงรถ/เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/
พาหนะ/คาจาง/คาที่พัก/คาลงทะเบียน/วัสดุ    105,600 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 

120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 256,300.00     
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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. ไหวครูและครอบครูทางดนตรีไทย ประจําป 2564 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมไหวครูและครอบครูทางดนตรีไทย ประจําป 2564 คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
2. ไหวครูและครอบครูทางนาฏศิลปไทย ประจําป 2564 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมไหวครูและครอบครูทางนาฏศิลปไทย ประจําป 2564 คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
3. ประเพณีบายศรีสูขวัญรับนักศึกษาใหม ประจําป 2564 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมประเพณีบายศรีสูขวัญรับนักศึกษาใหม ประจําป 2564 คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

4. เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําป 2564 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป 2564 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
5. แตงกายไหวพระ ตามรอยอารยวัฒนธรรมอยุธยา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมแตงกายไหวพระ ตามรอยอารยวัฒนธรรมอยุธยา กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
6. นําเสนอผลงานสรางสรรคดานศิลกรรมศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ 
3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมนําเสนอผลงานสรางสรรคดานศิลกรรมศาสตร
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยวิชชุลดา  ตันประเสริฐ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรU หนวยงานรอง Uคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ U6406000009 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติ
ตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ และสาธารณูปโภค รวมท้ังคาใชสอยตาง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ท้ังดาน
งานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมีพันธกิจสําคัญคือ การ
ผลิตบัณฑิต การบริหารงานสํานักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกอาจารย 
บุคลากร และนักศึกษา 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ใหสามารถดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน  

2. เพ่ือใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปนไปอยางมี 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/จัดซ้ือจัดจาง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U771,295.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. ดําเนินงานดานการบริหารจัดการ กิจกรรม 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และหลักสูตรมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบริหารจัดการท่ีดียิ่งข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน 
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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) 

203110070121 1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรี
สากล 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตค 63 - 30 มิย 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  เปนงาน 7200 บาท 
อาหารวาง/อาหารกลางวัน+อาหารเย็น /คาหองประชุม คาที่พัก คาเชารถ/
คาพาหนะ/คาบํารุงรถ/คา 
เบี้ยเลี้ยง/คาทางดวน/คาน้ํามัน/คาวัสดุ เปนเงิน 2800 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

203110070221 2. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรีสากล 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตค 63 - 30 มิย 64 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนอาจารยพิเศษ เปนเงิน 96,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 96,000  บาท 

96,000.00 24,000.00 48,000.00 24,000.00 0.00 

203110070321 3. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตค 63 - 30 กย 64 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนอาจารยพิเศษ เปนเงิน 54,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 54000 บาท 

54,000.00 16,200.00 27,000.00 0.00 10,800.00 

203110070421 4. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลักสูตร 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตค 63 - 30 มิย 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
เปนเงิน 171790 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 171790 บาท 

171,790.00 93,745.00 34,745.00 43,300.00 0.00 

203110070521 5. สํารวจความตองการดานการบริการวิชาการของชุมชน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมย 64 - 30 มิย 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   รายละเอียด :  คาใชสอย 
คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม 50 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,750 บาท 
คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือๆละ 100 บาท จํานวน 50 คน เปนเงิน 5,000 บาท 
คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 1,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,750 บาท 

7,750.00 0.00 0.00 7,750.00 0.00 

203110070621 6. บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค 63 - 30 กย 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
คาตอบแทน 80000 บาท 
ใชสอย/วัสดุ 
 คาเบี้ยประชุม/อาจารยพิเศษ/คาพาหนะเหมาจาย./คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ คาซอมบํารุง/คาเชารถ/คาอาหารวางและเครื่องด่ืม/คาอาหาร/
คาหนังสือพิมพ/คาสาธารณูปโภค /คาของที่ระลึก/วัสดุ 351,755 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 431,755 บาท 

431,755.00 150,000.00 96,010.00 100,000.00 85,745.00 

รวม 771,295.00     
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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. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรสีากล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา กิจกรรม 1.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 
2. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรีสากล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จางอาจารยพิเศษหลกัสูตรดนตรีสากล คร้ัง 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 
3. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จางอาจารยพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลักสูตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลักสูตร คร้ัง 11.00 4.00 5.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 
5. สํารวจความตองการดานการบริการวิชาการของชุมชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สํารวจความตองการดานการบริการวิชาการของชุมชน คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจในบริบทของชุมชนมากย่ิงข้ึน รอยละ 0.00 0.00 50.00 0.00 
6. บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรU หนวยงานรอง Uคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ ปรับปรุงหองประชุม 43014    

     รหัสโครงการ U6406000017 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณ ะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร  เป นหน วยงานหนึ่ ง ในมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาท่ีมีหนาท่ีใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดําเนินงานของบุคลากร 
เนื่องดวยสภาพหองประชุม 43014 มีครุภัณฑท่ีเกิดการชํารุดเสียหาย ไมเหมาะสมในการใชจัดการ
ประชุมและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดําเนินงานของบุคลากร  จึงไดจัดใหมีการจัดซ้ือครุภัณฑ
เพ่ือใหการเรียนสอนและการดําเนินงานของบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. ปรับปรุงหองประชุมใหมีความพรอมและเหมาะสมตอการใชงาน 

2. เพ่ือการดําเนินงานของบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 คณาจารยและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
6. วิธีการดําเนินงาน เฉพาะเจาะจง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/12/2563    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U499,800.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ปรับปรุงหองประชุม งาน 1 

เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           หองประชุม 43014 ไดรับการพัฒนา 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           การจัดการประชุมและกิจกรรมของคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           กอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีแกคณะและมหาวิทยาลัย 
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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) 

203110080121 1. จางเหมาปรับปรุงหองประชุม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : คาจางเหมาปรับปรุงหองประชุม 1 งาน  เปน
เงิน 82500 บาท 
ผามานพรอมติดต้ัง (9 m * 2.7 m) 12000 บาท 
ผามานพรอมติดต้ัง (5 m * 1.5 m) 5300 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 99,800 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ผามานพรอมติดต้ัง (9 m * 2.7 m) ราคา 12000 จํานวน 1 
ชุด รวมเปนเงิน 12,000.00 บาท 
2. ผามานพรอมติดต้ัง (5 m * 1.5 m) ราคา 5300 จํานวน 1 ชุด 
รวมเปนเงิน 5,300.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 17,300.00 บาท 

99,800.00 99,800.00 0.00 0.00 0.00 

203110080231 2. เกาอ้ีหอประชุมมีแผนเลคเชอร แบบแขน
กลอง ที่นั่งพับเก็บได 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เกาอ้ีหอประชุมมีแผนเลคเชอร แบบแขนกลอง 
ที่นั่งพับเก็บได 
แผนเลคเชอรสามารถพับเก็บในชองแขนได 
เบาะที่นั่งสามารถพับเก็บได  
รองรับสรีระของผูนั่งไดเปนอยางดี 
มีที่วางแขนขนาดใหญ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เกาอ้ีหอประชุมมีแผนเลคเชอร แบบแขนกลอง ที่นั่งพับเก็บได 
ราคา 4000 จํานวน 100 ตัว รวมเปนเงิน 400,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 400,000.00 บาท 

400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 

        

รวม 499,800.00     
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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. จางเหมาปรับปรุงหองประชุม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงหองประชุม งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. เกาอ้ีหอประชุมมีแผนเลคเชอร แบบแขนกลอง ที่นั่งพับเก็บได ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกาอ้ีหอประชุมมีแผนเลคเชอร 

แบบแขนกลอง ที่นั่งพับเก็บได 
ตัว 200.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาการจัดการU หนวยงานรอง Uคณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม    
     รหัสโครงการ U6407000001 

 
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 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามความใน“มาตรา 32/1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีอํานาจ
หนาท่ี เก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุน และกํากับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร การวิจัยและการ
สรางสรรค นวัตกรรม เพ่ือใหการพัฒนาประเทศเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและราชการอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมาย กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
หรือสวนราชการ ท่ีสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมหลักการพัฒนา
ประเทศ ท่ีสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ท่ีตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม การสงเสริมสรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจกระแสใหม อาทิ เศรษฐกิจ ดิจิทัล  เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและ
วัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจต้ังใหม (Start Up) และวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสรางสังคม
ผูประกอบการเพ่ือตอยอดฐานการผลิตและบริการ   การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ
บริการและการ ทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพใหเติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต  เนนการปรับปรุงกฎหมายท่ี
เก่ียวของ  เพ่ือใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และศักยภาพของพ้ืนท่ี รวมท้ังการสรางมูลคาเพ่ิมใน
อุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร ท้ังการผลิตและธุรกิจท่ีเก่ียวของ โดยมีวัตถุประสงค
ขอหนึ่งเพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี มี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมี
ทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

ดังนั้น เพ่ือการพัฒนาประเทศเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม จึงเห็นวา โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เปนโครงการท่ีสามารถตอบโจทยและ
สอดคลองกับความเปนไปของโลกและทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  ซ่ึงโครงการการดังกลาว
จะสงผลตอการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน ประเทศและโลก โดยนักศึกษาจะสามารถนําความรูไปสรางความ
เขมแข็งใหแกเศรษฐกิจฐานรากซ่ึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 
 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะตามการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
 2.เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในดานตางๆ 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษาสาขาวิชาการการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหมทุกชั้นป จํานวน 60 คน 
 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1.อบรมเชิงปฏิบัติการดานการบริหารธุรกิจการคาสมัยใหมและดานการขายและการบริการ 
2.การศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง 
3.การติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
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8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U246,320.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คน 60 
เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จทุกกิจกรรม รอยละ 90 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมตรงตามไตรมาสที่ระบุไว กิจกรรม 1 

เชิงคาใชจาย   
   1. คาใชจายตอหัวผูเขารวมกิจกรรม บาท 4,105 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           นักศึกษามีองคความรูดานการบริหารธุรกิจการคาสมัยใหมและนําไปพัฒนาตนเองดานการ
เรียน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           นักศึกษาสามารถนําความรูไปสรางนวัตกรรมดานการบริหารธุรกิจการคาสมัยใหมอยางมี
คุณภาพ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           นักศึกษาสามารถนําความรูไปตอยอดทางดานการบริหารธุรกิจหรือสรางนวัตกรรมไดอยางมี
คุณภาพ 
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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) 

202103010121 1. การปฐมนิเทศกอนฝกปฏิบัติ นักศึกษากลุม B 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 25563 -30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
1. คาเชารถตู 2 วันๆละ 4 คันๆละ 2,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 
*ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

20,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 

202103010221 2. การปฐมนิเทศกอนฝกปฏิบัติ นักศึกษากลุม A 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 25563 -30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
1.คาเชารถตู 2 วันๆละ 4 คันๆละ 2,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 
*ถัวเฉลีย่จายทุกรายการ 

20,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

202103010321 3. กิจกรรม mind way 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 25563 -30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
1.คาเชารถตู 4 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 
*ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

202103010421 4. การปฐมนิเทศกอนฝกปฏิบัติ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 1/2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 กรกฎาคม 25564 -30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ใชสอย 
   รายละเอียด :    คาใชสอย 
1.คาเชารถตู 1 วันๆละ 4 คันๆละ 2,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 
*ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

202103010521 5. การนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 25563 -30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ใชสอย 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
1.คาเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆละ 16 วันๆละ 240 บาท (15,360) 
2.คาเชารถตู 16 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500 บาท (40,000) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,360 บาท 
*ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

55,360.00 13,840.00 13,840.00 13,840.00 13,840.00 

202103010621 6. กิจกรรมศึกษาดูงาน,จิตอาสาและกิจกรรมภาวะผูนําและการสราง
ทีมงาน นักศึกษากลุม A และนักศึกษากลุม B 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 25563 -30 กันยายน 2564 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  1.คาเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆ
ละ 6 วันๆละ240 บาท (5,760) 
2.คาที่พัก 51,000 บาท 

106,760.00 106,760.00 0.00 0.00 0.00 

85



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) 

 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภาคกลางหรือภาคตะวันออก 

3.คาเชารถตู 6 วันๆละ 3 คันๆละ 2,500 บาท (45,000) 
4. คาวัสดุ 5,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 106,760 บาท 
*ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

202103010721 7. อบรมเตรียมความพรอมนักศึกษา อบรมการขายและบริการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 กรกฎาคม 25564 -30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภาคกลาง 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
1.คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 
บาท (7,200) 
คาใชสอย 
2.คาอาหาร 60 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท (6,000) 
3.คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 60 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 
บาท (4,200) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,400 บาท 
*ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

17,400.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 

202103010821 8. กิจกรรมรายงานผลประจําประหวางสาขากับบริษัทฯ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 25563 -31 ธันวาคม 2563 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
1.คาอาหาร 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท (2,000) 
2.คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 
บาท (1,400) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,400 บาท 
*ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 

3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 

202103010921 9. กิจกรรมประชุมผูปกครองและทําสัญญารับทุนการศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 25563 -31 ธันวาคม 2563 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
1.คาอาหาร 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท (2,000) 
2.คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 
บาท (1,400) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,400 บาท 
*ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

3,400.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 

รวม 246,320.00     
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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. การปฐมนิเทศกอนฝกปฏิบัติ นักศึกษากลุม B ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คน 30.00 0.00 30.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับความรูในเรื่องการฝกปฏิบัติ คร้ัง 1.00 0.00 1.00 0.00 
2. การปฐมนิเทศกอนฝกปฏิบัติ นักศึกษากลุม A ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คน 0.00 30.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับความรูในเรื่องการฝกปฏิบัติ คร้ัง 0.00 1.00 0.00 1.00 
3. กิจกรรม mind way ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยที่เขารวมกิจกรรม คน 4.00 4.00 4.00 4.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชาเขารวมกิจกรรมตามที่บริษัทฯกําหนด คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

4. การปฐมนิเทศกอนฝกปฏิบัติ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 1/2564 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คน 0.00 0.00 0.00 30.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับความรูเรื่องการฝกปฏิบัติ คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 
5. การนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยที่เขารวมกิจกรรม คน 4.00 4.00 4.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ออกฝกปฏิบัติไดรับการนิเทศการฝกปฏิบัติ คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
6. กิจกรรมศึกษาดูงาน,จิตอาสาและกิจกรรมภาวะผูนําและการสราง
ทีมงาน นักศึกษากลุม A และนักศึกษากลุม B 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คน 30.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะในดานตางๆ ตามที่สาขากําหนด คร้ัง 1.00 0.00 1.00 0.00 

7. อบรมเตรียมความพรอมนักศึกษา อบรมการขายและบริการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คน 0.00 0.00 0.00 60.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับความรูและทักษะเกี่ยวกับการขายและบริการ คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 
8. กิจกรรมรายงานผลประจําประหวางสาขากับบริษัทฯ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดําเนินงานประจําปเปนไปตามแผนที่ต้ังไว คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
9. กิจกรรมประชุมผูปกครองและทําสัญญารับทุนการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คน 20.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองและนักศึกษามีความเขาใจในเรื่องสัญญารับทนุ คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาการจัดการU หนวยงานรอง Uคณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ จัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม    
     รหัสโครงการ U6407000003 

 
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 :  64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ และเพ่ือเปนการพัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ข้ึน เพ่ือใหมี
หลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนา
คุณภาพท่ีสูงข้ึน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหมตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการการบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีมุงเนนมาตรฐาน
การเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ี
สามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของอาจารย การเรียนการสอนท่ีดีมี
ประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดังนโยบาย ประกอบกับภาระ
งานการดําเนินงานตามโครงการตางๆ หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินการตามโครงการแลว จะตองมีการ
จัดทําสรุปรายงานการดําเนินการตามโครงการ ปจจุบันสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหมยังไมมี
เครื่องปริ้นเตอรท่ีมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  ดังนั้นเพ่ือใหสาขาวิชามีศักยภาพเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ตางๆ จึงมีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานและใชสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหมีครุภัณฑ สําหรับใชในการปฏิบัติงาน  

2. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม ให
บรรลุเปาหมาย 

3. เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. เปาหมายเชิงปริมาณ ปริ้นทเตอรเลเซอรขาวดํา ยี่หอHP(ALL-IN-ONE) HP NEVERSTOP 
MFP 1200A      จํานวน 1 เครื่อง 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทํางาน งานมีคุณภาพมาก
ข้ึน 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. วางแผนการดําเนินโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. สืบราคา เสนอราคา 
4. ดําเนินการ - สํารวจความตองการ - ดําเนินการขอจัดซ้ือ – จัดทําเอกสาร 
5. สรปุและรายงานผล 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
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8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U8,990.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ปริ้นทเตอรเลเซอรขาวดํา ย่ีหอHP(ALL-IN-ONE) HP NEVERSTOP MFP 1200A เคร่ือง 1 
เชิงคุณภาพ    

   1. เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทํางาน งานมีคุณภาพมากข้ึน ปการศึกษา 1 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑตามไตรมาสที่กําหนด คร้ัง 1 

เชิงคาใชจาย   
   1. คาใชจายตอรายการครุภัณฑ บาท 8,990 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           มีครุภัณฑ สําหรับใชในการปฏิบัติงาน  มีการบันทึกภาพประกอบเปนขอมูลหลักฐานและ
บันทึกทะเบียนครุภัณฑอยางมีระบบ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           การปฏิบัติงานของอาจารยและเจาหนาท่ีมีความคลองตัว รวมดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           เพ่ือใหการดําเนินงานตามนโยบายของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหมเปนไปตาม
เปาหมาย 
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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) 

201101020131 1. จัดซื้อครุภัณฑเครื่อง Printer 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 25563 -31 ธันวาคม 2563 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : 1. คา Printer 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,990 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,990 บาท 
*ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่อง Printer ราคา 8990 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 8,990.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 8,990.00 บาท 

8,990.00 8,990.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 8,990.00 8,990.00 0.00 0.00 0.00 

 
13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. จัดซื้อครุภัณฑเครื่อง Printer ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเครื่อง Printer คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิดความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน งานมีคุณภาพมากข้ึน 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาการจัดการU หนวยงานรอง Uคณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ บริหารจัดการคณะและสนับสนุนงานฝกประสบการณวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ    

     รหัสโครงการ U6407000004 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ  จํานวน 12  สาขาวิชา และในแตละหลักสูตรมีรายวิชาฝกปฏิบัติซ่ึงจําเปนตองใช
วัสดุในแตละรายวิชาฝกปฏิบัติ เพ่ือใหการเตรียมสัมฤทธิ์ผลอยางเต็มท่ีและมีคุณภาพเพียงพอ จํานวน
ท้ังสิ้น 80 รายวิชา นอกจากนั้นแตละสาขาวิชายังมีรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ  ท่ีนักศึกษาของ
คณะวิทยาการจัดการ ตองลงเรียนในรายวิชาดังกลาว ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีนักศึกษาตองไดรับการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและความสามารถ เพ่ือนําไปใชประกอบอาชีพ
ของตนในอนาคต การท่ีจะพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษานั้นจําเปนตองเชิญผูเชียวชาญและ
ชํานาญการในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ มาใหความรู  โดยการฝกอบรมนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนท่ีนักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการตาง 
ๆ ดังนั้นการท่ีจะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและไดคุณภาพ ตองมีการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจและประสบการณ เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเองไดทัน ประกอบกับสํานักงานคณบดี และสาขาวิชาตางๆ จําเปนตองมีวัสดุและอุปกรณ ท่ีใชใน
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการคณะและสาขาวิชา เพ่ือใชในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตางๆของคณะวิทยาการจัดการ 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการฝกประสบการณวิชาชีพ 
3. เพ่ือบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 
4. เพ่ือบริหารจัดการสาขาวิชาตางๆ 

 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  จํานวน  781 คน 

2. บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  
 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. จัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในคณะวิทยาการจัดการ 
2. จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
 
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ U767,300.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพ คน 175 

   2. จํานวนครั้งในการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ คร้ัง 12 
   3. จํานวนครั้งที่จางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ คร้ัง 4 
   4. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญช ี คร้ัง 2 

   5. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ คร้ัง 2 
   6. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย คร้ัง 1 
   7. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการตลาด คร้ัง 1 

   8. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการคอมพิวเตอรธุรกิจ คร้ัง 2 
   9. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุและจางเหมาบริการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คร้ัง 2 
   10. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คร้ัง 1 

   11. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน คร้ัง 1 
   12. จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ัง 4 
   13. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุคณะวิทยาการจัดการ คร้ัง 4 

   14. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการการคาสมัยใหม คร้ัง 1 
   15. จํานวนครั้งที่ชําระคาสาธารณูปโภค คร้ัง 4 
เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดทุกกิจกรรม รอยละ 90 
เชิงเวลา   
   1. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 1 รอยละ 28 

   2. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 2 รอยละ 33 
   3. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 3 รอยละ 16 
   4. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 4 รอยละ 23 

เชิงคาใชจาย   
   1. ตนทุนการดําเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ บาท 175 
   2. ตนทุนการดําเนินกิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ บาท 155 

   3. ตนทุนการจัดซื้อวัสดุฝกรายวิชา บาท 105 
   4. ตนทุนในการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ บาท 4,878 
   5. ตนทุนในการชําระคาสาธารณูปโภค บาท 333 

   6. ตนทุนการจางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ บาท 273 
   7. ตนทุนในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญช ี บาท 115 
   8. ตนทุนในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ บาท 149 

   9. ตนทุนในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย บาท 113 
   10. ตนทุนในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการตลาด บาท 188 
   11. ตนทุนในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ บาท 192 

   12. ตนทุนในการจัดซื้อวัสดุและจางเหมาบริการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส บาท 262 
   13. ตนทุนในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม บาท 847 
   14. ตนทุนในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน บาท 6,370 

   15. ตนทุนในการจัดซื้อวัสดุคณะวิทยาการจัดการ บาท 137 
   16. ตนทุนในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการการคาสมัยใหม บาท 216 

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

202202010121 1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
 คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 1,800 บาท 
ใชสอย,วัสดุ 
 คาจัดทําคูมือฝกงาน จํานวน  175 เลมๆละ 100 บาท เปนเงิน 17,500 บาท 
 คาจัดทําคูมือกรณีศึกษา จํานวน 175 เลมๆละ  30 บาท เปนเงิน 5,250 บาท 
คาวัสดุ  1 ครั้ง เปนเงิน 6,000  บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,550 บาท 
*ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

30,550.00 30,550.00 0.00 0.00 0.00 

202202010221 2. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

ใชสอย 
  รายละเอียด : - คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 45 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท เปนเงิน 
10,800 บาท   
- คาบํารุงรถ 12 คันๆละ 1 วันๆละ  500 บาท เปนเงิน  6,000 บาท 
- คาน้ํามัน 12 ครั้งๆละ  700 บาท เปนเงิน 8,400 บาท  
- คาทางดวน = 2,000  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,200 บาท 

27,200.00 0.00 27,200.00 0.00 0.00 

202202010321 3. จัดซื้อวัสดุฝกรายวิชาภาคเรียนที่ 
2/2563,1/2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด : คาวัสดุฝกรายวิชา  
นักศึกษาภาคปกติ จํานวน  1,662 คนๆละ  105 บาท = 174,510  บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 174,510  บาท 

174,510.00 0.00 81,900.00 0.00 92,610.00 

202202010421 4. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
-คาตอบแทนกรรมการ จํานวน 13 คน 4 ครั้ง เปนเงิน 37,600 บาท  
-คาใชจายในการเดินทาง จํานวน 3 คน 4 ครั้ง เปนเงิน 16,000 บาท 
-คาอาหารวาง จํานวน 4 ครั้งๆละ 13 คนๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,820 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 63,420 บาท 

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

202202010522 5. คาสาธารณูปโภค 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ใชสอย 
   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค จํานวน 12 เดือน  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท 

4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
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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) 

202202010621 6. คาจางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

ใชสอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด : คาใชสอย 
คาจางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 212,930 บาท 

212,930.00 30,000.00 82,930.00 60,000.00 40,000.00 

202202010721 7. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
คาวัสดุ จํานวน 15,040 บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,040 บาท 

15,040.00 8,000.00 0.00 7,040.00 0.00 

202202010821 8. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
คาวัสดุ จํานวน 15,00 บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 6,000.00 9,000.00 0.00 0.00 

202202010921 9. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 
 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
คาวัสดุ จํานวน 7,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท 

7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 

202202011021 10. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการตลาด 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
คาวัสดุ จํานวน 11,100 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,100 บาท 

11,100.00 11,100.00 0.00 0.00 0.00 

202202011121 11. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
คาวัสดุ จํานวน 17,480 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,480 บาท 

17,480.00 10,000.00 0.00 7,480.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

202202011221 12. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
คาวัสดุ จํานวน 14,400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,400 บาท 

14,400.00 10,900.00 3,500.00 0.00 0.00 

202202011321 13. จัดซื้อวัสดุและจางเหมาบริการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ จํานวน 26,780 บาท 
จางเหมาบริการ 12,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38780 บาท 

38,780.00 38,780.00 0.00 0.00 0.00 

202202011421 14. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
คาวัสดุ จํานวน 6,370 บาท 
รวมเปนเงินทัง้สิ้น 6370 บาท 

6,370.00 6,370.00 0.00 0.00 0.00 

202202011521 15. จัดซื้อวัสดุคณะวิทยาการจัดการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
คาวัสดุ จํานวน 116,590บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 116,590 บาท 

116,590.00 27,000.00 30,870.00 29,720.00 29,000.00 

202202011621 16. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการการคา
สมัยใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
คาวัสดุ จํานวน 12,930 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,930 บาท 

12,930.00 12,930.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 767,300.00     
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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. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพ คน 175.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามศาสตร รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพ คน 0.00 175.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามศาสตรไมนอยกวา รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. จัดซื้อวัสดุฝกรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2563,1/2564 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุฝกรายวิชา คน 0.00 780.00 0.00 882.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามศาสตรไมนอยกวา รอยละ 0.00 85.00 0.00 85.00 
4. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
5. คาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครัง้ที่ชําระคาสาธารณูปโภค คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

6. คาจางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จางเหมาบริการและซอมแซมครภัุณฑ คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
7. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดซื้อวัสดุ คร้ัง 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา รอยละ 0.00 100.00 100.00 0.00 
8. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดซื้อวัสดุ คร้ัง 1.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา รอยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

9. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
10. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการตลาด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดซื้อกิจกรรม คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
11. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดซื้อวัสดุ คร้ัง 1.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา รอยละ 100.00 0.00 100.00 0.00 

12. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดซื้อวัสดุ คร้ัง 1.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละกิจกรรมของกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา กิจกรรม 1.00 1.00 0.00 0.00 
13. จัดซื้อวัสดุและจางเหมาบริการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
14. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการจัดกิจกรรม รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
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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) 

15. จัดซื้อวัสดุคณะวิทยาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

16. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการการคาสมัยใหม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาการจัดการU หนวยงานรอง Uคณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการสงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู คณะวิทยาการ
จัดการ    

     รหัสโครงการ U6407000005 
 

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกร

วิชาชีพเพ่ือการจัดการเรียนรู 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 งานจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปนงานสนับสนุนนโยบายท่ีมุงสูการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานท่ีสูงข้ึน ซ่ึง
ประกอบดวยกิจกรรมในการดําเนินการท่ีการศึกษาหรือการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ การ
ถายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษาและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสนับสนุนใหผูสอนและผูบริหาร สามารถจัดการเรียนการสอน การบริหารงานตางๆ บรรลุเปาหมาย
ท่ีวางไวในแผนการจัดการเรียนการสอน แผนปฏิบัติราชการประจําป ตลอดจนตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการประจําปของคณะ เพ่ือเปนการตรวจติดตามผลการดําเนินงาน และนําขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาพัฒนางาน พัฒนาบุคลากร พัฒนาหนวยงาน ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนตามมาตรฐานของสํานักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม (อว.) เพ่ือใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจดังกลาว คณะวิทยาการจัดการจําเปนท่ีจะตอง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของงานประกันคุณภาพ โดยมีสํานักงานคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการเปนหนวยงานในการกํากับดูแล ใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง ตลอดท้ังป 

2. เพ่ือตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามองคประกอบตัวบงชี้ของหลักสูตร และคณะ 
3. เพ่ือพัฒนางานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร และคณะ ใหมีคุณภาพ

และยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
 
6. วิธีการดําเนินงาน ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U178,880.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนครั้งในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ การการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร คร้ัง 1 

   2. จํานวนครั้งในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ การการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ คร้ัง 1 
   3. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการสนับสนุน และรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คร้ัง 13 
   4. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการสนับสนุน และรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คร้ัง 1 

   5. จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดเวที คร้ัง 7 
   6. จํานวนครั้งในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    

   1. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร รอยละ 85 
   2. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ รอยละ 85 
   3. ระดับความสําเร็จของคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ไมนอยกวา รอยละ 85 

   4. ระดับความสําเร็จของคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอยละ 85 
   5. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดเวที รอยละ 85 
   6. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. รอยละการเบิกจายของโครงการไตรมาสที่ 2 รอยละ 2 
   2. รอยละการเบิกจายของโครงการไตรมาสที่ 3 รอยละ 75 

   3. รอยละการเบิกจายของโครงการไตรมาสที่ 4 รอยละ 23 
เชิงคาใชจาย   
   1. รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษภายในระดับคณะ บาท 85,580 

   2. แผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ บาท 93,300 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           หนวยงานสามารถจดัทํารายงานการประเมินตนเอง คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา และ
นําเสนอรายงานการประเมิน ตนเองแกผูเก่ียวของ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           หนวยงานสามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           หนวยงานนําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไข/พัฒนาการปฏิบัติงาน วางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปงบประมานตอไป และการพัฒนาดานคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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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) 

202102020121 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   อาคารเจาพระยาโกษาธิบดี 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย 
   รายละเอียด : - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 36 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ  
10 บาท = 720 บาท 
- คาอาหาร จํานวน 36 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท = 3,600 บาท 
รวม 4,320 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,320 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

4,320.00 0.00 0.00 4,320.00 0.00 

202102020221 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   อาคารเจาพระยาโกษาธิบดี 

ใชสอย 
   รายละเอียด : - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 70 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ  
10 บาท = 1,400 บาท 
- คาอาหาร จํานวน 70 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท = 7,000 บาท 
รวม 8,400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,400 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

8,400.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 

202102020321 3. กิจกรรมสนับสนุนและตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมษายน 2564- 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   อาคารเจาพระยาโกษาธิบดี 

ใชสอย,วัสดุ 
- คาวัสดุ จํานวน 12 สาขาๆ ละ 1,800 บาท = 21,600 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 70 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ  
35 บาท = 4,900 บาท 
- คาอาหาร จํานวน 70 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท = 7,000 บาท 
รวม 11,900 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,500 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

33,500.00 0.00 0.00 21,600.00 11,900.00 

202102020421 4. กิจกรรมสนับสนุนและตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   อาคารเจาพระยาโกษาธิบดี 

ใชสอย,วัสดุ 
- คาวัสดุ จํานวน 1 ครั้งๆ ละ 1,400 บาท  = 1,400 บาท 
ใชสอย 
รายละเอียด :  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 70 คนๆ ละ 3 ม้ือๆ ละ 35 บาท = 7,350 บาท 
- คาอาหาร จํานวน 70 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 80 บาท = 11,200 บาท 
รวม 18,550 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,950 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

19,950.00 0.00 0.00 0.00 19,950.00 
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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) 

202102020521 5. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ
จัดเวที คณะวิทยาการจัดการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   อาคารเจาพระยาโกษาธิบดี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใชสอย 
รายละเอียด :  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 60 คนๆ ละ 6 ม้ือๆ ละ  
10 บาท = 3,600 บาท 
ตอบแทน 
รายละเอียด :  
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 4 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
= 7,200 บาท 
ใชสอย 
รายละเอียด :  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 60 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 10 บาท = 600 บาท   
- คาจางทําปายไวนิล จํานวน 6 ปายๆ ละ 200 บาท = 1,200 บาท 
- คาจางทําเลมคูมือ จํานวน 80 เลมๆ ละ 30 บาท = 2,400 บาท 
- คาวัสดุ จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 4,410 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,410 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

19,410.00 0.00 3,600.00 15,810.00 0.00 

202102020621 6. กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
คณะวิทยาการจัดการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรอียุธยา และจังหวัด
ใกลเคียง 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใชสอย 
รายละเอียด :  
- คาที่พัก จํานวน 50 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 850 บาท = 42,500 บาท   
- คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 50 คนๆ ละ   2 วันๆ ละ 240 บาท = 24,000 บาท   
- คาจางเหมารถบัส จํานวน 2 วันๆ ละ 13,400 บาท = 26,800 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 93,300 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

93,300.00 0.00 0.00 93,300.00 0.00 

รวม 178,880.00     
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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. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่เขารวมประชุม คน 0.00 0.00 36.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมการประชุมมีความรูความเขาใจสามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ระดับคณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่เขารวมประชุม คน 0.00 0.00 0.00 70.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมการประชุมมีความรูความเขาใจสามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
3. กิจกรรมสนับสนุนและตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชาที่ไดรับการสนับสนุนตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชา 0.00 0.00 12.00 12.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของของคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอยละ 0.00 0.00 85.00 85.00 
4. กิจกรรมสนับสนุนและตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมการตรวจประเมิน คน 0.00 0.00 0.00 70.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของของคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
5. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดเวที คณะวิทยาการ
จัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม คน 0.00 60.00 60.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมไดรับประเด็นความรู ไมนอยกวา รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

6. กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม คน 0.00 0.00 50.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะมีแผนปฏิบัติราชการประจําป 2565 แผน 0.00 0.00 1.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาการจัดการU หนวยงานรอง Uคณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ    

     รหัสโครงการ U6407000012 
 

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 :  64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาการจดัการเปนหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจท่ี
สําคัญตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือทําการสอน วิจัย ใหบริการ
วิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงในการท่ี
บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ท้ังในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและท่ีจะตองสนับสนุนในหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกัน เพ่ือใหหนวยงาน
สามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจไดอยางลุลวงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมี
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวชิาการใหมีความรูอยางเชี่ยวชาญในศาสตรของแตละบุคคล 
4. วัตถุประสงค 
 1. บุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรสายวิชาการ มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการพัฒนาตามศาสตร

วิชาการและ/หรือวิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. กลุมเปาหมาย 
 1. บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 57 คน 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 12 คน 
6. วิธีการดําเนินงาน เดินทางไปราชการเพ่ือศึกษาดูงาน ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U290,820.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการไดรับการพัฒนาตามศาสตร คน 57 
   2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการไดรับการพัฒนาตามศาสตร คน 12 

เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการไดรับการพัฒนาตามศาสตรไมนอยกวา รอยละ 85 
   2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการไดรับการพัฒนาตามศาสตรไมนอยกวา รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. รอยละการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่กําหนด รอย 100 
เชิงคาใชจาย   

   1. คาใชจายรายหัวตอการจัดกิจกรรม บาท 4,215 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           บุคลากรคณะวิทยาการจัดการมีองคความรูตามศาสตร 
     ผลกระทบ (Impact)  
           การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามท่ีกําหนด 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           บุคลากรคณะวิทยาการจัดการมีองคความรูตามศาสตร สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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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) 

201101030121 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ ในการเดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน ฝกอบรม 
สัมมนาตามศาสตร และ/หรือ วิชาชีพ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไปราชการศึกษาดูงาน ฝกอบรม 
สัมมนาตามศาสตรวิชาการ/วิชาชีพ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 175,200 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

175,200.00 5,000.00 5,000.00 165,200.00 0.00 

201101030221 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะ
วิทยาการจัดการ ในการเดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน 
ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตร และ/หรือ วิชาชีพ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน ฝกอบรม 
สัมมนาตามศาสตรวิชาการ/วิชาชีพ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

27,000.00 2,500.00 5,000.00 17,000.00 2,500.00 

201101030321 3. พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพ่ือพัฒนา
งานวิจัย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ   ภาคกลาง 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
รายละเอียด :  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน ฝกอบรม 
สัมมนาตามศาสตรวิชาการ/วิชาชีพ จํานวน 12 สาขาๆ ละ 5,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

201101030421 4. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรวมกับบริษัท 
CP All และศึกษาดูงานสรางเครือขาย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภาคกลางและภาคตะวันออก 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
1.คาเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆละ 2 วันๆละ240 บาท (1,920) 
2.คาที่พัก 4,200 บาท 
3.คาเชารถตู 2 วันๆละ 1 คันๆละ2,500 บาท (5,000) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,120 บาท 
*ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

11,120.00 0.00 0.00 11,120.00 0.00 

201101030521 5. กิจกรรมพบครูแนะแนว และแนะนําหลักสูตรการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 
สถานท่ีดําเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
1.คาเชารถตู 5 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500 บาท 
2.คาจัดทําโบรชัว 5,000 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 17,500 บาท 
*ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

17,500.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 290,820.00     
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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. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ในการเดินทางไปราชการ ศึกษาดู
งาน ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตร และ/หรือ วิชาชีพ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนาตามศาสตร คน 2.00 2.00 53.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละของบุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนาตามศาสตร รอยละ 3.50 3.50 93.00 0.00 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ในการเดินทางไป
ราชการ ศึกษาดูงาน ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตร และ/หรือ วิชาชีพ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับการพัฒนาตามศาสตร คน 1.00 2.00 8.00 1.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับการพัฒนาตามศาสตร รอยละ 8.00 16.00 68.00 8.00 
3. พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพื่อพัฒนางานวิจัย ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชาท่ีรวมกิจกรรม สาขาวิชา 0.00 0.00 12.00 0.00 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรไดรับการพัฒนางานทุกสาขาวิชาไมตํ่ากวา 1 คน คน 0.00 0.00 12.00 0.00 
4. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรวมกับบริษัท CP All และศึกษาดูงานสรางเครือขาย ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนคณาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม/สถาบันการศึกษาท่ีเปนเครือขาย คน 0.00 0.00 4.00 0.00 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มีเครือขายความรวมมือกับสถาบันอื่นเพิ่มข้ึนไมตํ่ากวา 1 สถาบัน สถาบัน 0.00 0.00 1.00 0.00 
5. กิจกรรมพบครูแนะแนว และแนะนําหลักสูตรการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม ครั้ง 5.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ครูแนะแนวและนักเรียนมีความเขาใจการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

เพิ่มข้ึนไมตํ่ากวา 5 คน 
คน 5.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
สาเหตุหรือปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 

    

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

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาการจัดการU หนวยงานรอง Uคณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ    

     รหัสโครงการ U6407000015 
 

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 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

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

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของคณะ การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยให
นักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนา
ตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม 
สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมท้ังความรูตางๆ  ยอมเปล่ียนแปลงไป สาขาวิชาการตลาดจึงจัดทําโครงการใหมี
กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม เชน 
กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการ
จัดการ สูงขึ้น 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหนกัศกึษาคณะวทิยาการจัดการ ไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณทัง้ทางตรงและ
ทางออมโดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

2. เพ่ือเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูศตวรรษที่ 21 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปที่ 1 - 4 จํานวน 781 คน 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. ศึกษาดูงาน 
2. บรรยายใหความรู และอบรมเชิงปฏิบัติการ 
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามศาสตร 
4. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรรม 

7. ระยะเวลา วนัที่ 01/10/2563  ถึง วนัที่ 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U186,780.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. 1. จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เขารวมกิจกรรม คน 781 
   2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 85 

เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามศาสตรไมนอยกวา รอยละ 85 
   2. นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไมนอยกวา รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. รอยละการเบิกจาย ไตรมาส 1 รอยละ 40 
   2. รอยละการเบิกจาย ไตรมาส 2 รอยละ 41 

   3. รอยละการเบิกจาย ไตรมาส 3 รอยละ 11 
   4. รอยละการเบิกจาย ไตรมาส 4 รอยละ 8 
เชิงคาใชจาย   

   1. คาใชจายรายหัวของผูเขารวมกิจกรรม บาท 239 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) 
           1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณทัง้ทางตรงและทางออมโดยผานการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ 

2. นักศกึษาไดเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศกึษา 
     ผลกระทบ (Impact)            -ไมมี- 
     ผลลัพธ (Outcome)           1. นักศกึษาไดรับการพัฒนาศกัยภาพสูศตวรรษที่ 21 
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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) 

202103020121 1. กิจกรรม “เตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษา” วัสดุ 
1. คาวัสดุ จํานวน 1 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท 

1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 

202103020221 2. กิจกรรม “Marketing Day” 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
 

วัสดุ 
คาวัสดุ จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 5,000  บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

202103020321 3. กิจกรรม “นักการตลาดสูโรงเรียน” 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกลเคียง 

ใชสอย 
1. คาบํารุงรักษารถตู จํานวน    2 ครั้งๆ ละ 500 บาท เปนเงิน 1,000 บาท 
2. คาน้ํามันรถตู 2 ครั้งๆละ300 บาท เปนเงิน 600 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,600 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 

202103020421 4. กิจกรรม “ตลาดอาสา” 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

ใชสอย 
1. คาจางรถ(เหมา) จํานวน 1 คันๆ ละ 1 วันๆ ละ 2,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 

202103020521 5. กิจกรรม “การเตรียมความพรอมสูงานดานการ
ทองเที่ยวและการบริการ” 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
1.คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
รวม 3,600 บาท 
2.คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 
รวม 3,600 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

7,200.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 

202103020621 6. กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะของ
นักศึกษา” 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธญา 

ตอบแทน,วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
รวม 3,600 บาท 
คาวัสดุ จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 3,200  บาท 
กิจกรรมที่ 2คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
รวม 3,600 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,400 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

10,400.00 0.00 0.00 6,800.00 3,600.00 
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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) 

202103020721 7. การเขารวมแขงขันทักษะดานเศรษฐศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใชสอย 
- คาบํารุงรักษารถ 2คันๆละ 1 วันๆ ละ  500 บาท = 1,000 บาท 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถ 2 คันๆละ 500 บาท = 1,000 บาท 
- คาเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆละ 240บาท = 960 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,960 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 
 

2,960.00 2,960.00 0.00 0.00 0.00 

202103020821 8. กิจกรรมสรางเครือขายโลจิสติกส 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 กรกฏาคม 2564  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใชสอย 
รายละเอียด : คาใชสอย 5,720 บาท 
- คาจางเหมารถตูโดยสาร 5,000 บาท 2 คัน ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท 
- คาเบี้ยเลี้ยง 720 บาท3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 120 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,720 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 
 

5,720.00 0.00 0.00 0.00 5,720.00 

202103020921 9. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใชสอย 
คาเชารถตู  3 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 2,500  รวมทั้งสิ้น  7,500  บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง  3 คน ๆ ละ 120 บาท  รวม  360  บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  7,860  บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 
 

7,860.00 0.00 7,860.00 0.00 0.00 

202103021021 10. กิจกรรมพบปะผูปกครองนักศึกษา ชั้นปที่ 1 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน  50  คน ๆ ละ  35  บาท รวม 1,750  บาท 
คาเอกสาร  จํานวน 50 ชุด ๆ ละ 10 บาท รวม 500  บาท 
คาวัสดุ 
คาวัสดุ  จํานวน  3,590  บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,840 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 
 
 

5,840.00 0.00 0.00 0.00 5,840.00 

113



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) 

202103021121 11. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาศึกษาดูงานนอก
สถานที่และเขารวมการแขงขันตามศาสตร 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย  
คาเชารถ 3วันๆ ละ9,000 บาท เปนเงิน 2700 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 

27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 

202103021221 12. การอบรม Business Simulation 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   อาคารสามยานมิตรทาวน กรุงเทพฯ 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด :  
1. คาวิทยากร 1,200x 6.5 ชม. X 4 คน = 31,200 บาท 
2. เบี้ยเลี้ยง 120 x 6 x 1 =720 บาท 
3. คาบํารุงรถ = 1,500 บาท 
4. คาน้ํามัน = 3,160 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36,580 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 
 

36,580.00 36,580.00 0.00 0.00 0.00 

202103021321 13. การอบรมโปรแกรม Excel ทางการบัญชีข้ันสูง 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน 
รายละเอียด :  
1. คาวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จํานวน 15 ชั่วโมง เปนเงิน 9,000 บาท 
2. เอกสารประกอบการอบรม 33 ชุดๆ ละ 40 บาท เปนเงิน 1,320 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,320 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

10,320.00 10,320.00 0.00 0.00 0.00 

202103021421 14. กิจกรรมศึกษาดูงานดานการบริหารทรัพยากร
มนุษย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
1.คาบํารุงรถ 1,500 บาท 
2.คานํามัน 2,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 
 

3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

202103021521 15. กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือชุมชนและสังคม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
1.คาบํารุงรถ 1,500 บาท 
2.คานํามัน 4,000 บาท 
3.คาที่พัก 11,280 บาท 
4.คาเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท เปนเงิน 1,920 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,700 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

18,700.00 0.00 18,700.00 0.00 0.00 

202103021621 16. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการดริปกา
แฟ” 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 
เปนเงิน 3,600 บาท 
คาวัสดุ จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 5,000  บาท เปนเงิน 5,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

8,600.00 8,600.00 0.00 0.00 0.00 

202103021721 17. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Product 
Presentation” 
ระยะเวลาดําเนนิการ 
   1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 
เปนเงิน 3,600 บาท 
คาวัสดุ จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 5,000  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

8,600.00 8,600.00 0.00 0.00 0.00 

202103021821 18. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธุรกิจสปาแบบ
ไทย” 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

ตอบแทน,วัสดุ 
คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200  
เปนเงิน 3,600 บาท 
คาวัสดุ จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 5,000  บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

8,600.00 0.00 8,600.00 0.00 0.00 

202103021921 19. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติสงเสริมองคความรูทาง
ธุรกิจวิถีใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาจางทําเอกสาร จํานวน 35 ชุด ๆ ละ 20 บาท เปนเงิน 700 บาท 
รายละเอียด : ตอบแทน 
- คาตอบแทนวิทยากร  1 ครั้ง ๆ ละ จํานวน 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท  
เปนเงิน 3,600 บาท 
- คาอาหารกลางวัน ม้ือละ 100 บาทจํานวน 1 ม้ือๆ ละ 35 คน เปนเงิน 3,500 บาท 
- คาวัสดุ จํานวน 1 ครั้งๆละ 800บาท เปนเงิน 800 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

8,600.00 0.00 0.00 8,600.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

202103022021 20. .กิจกรรมเสริมสรางอัตลักษณและความเปนธุรกิจ
แนวใหม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
- คาตอบแทนวิทยากร  1 ครั้ง ๆ ละ จํานวน 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท  
เปนเงิน 3,600 บาท 
คาวัสดุ 
รายละเอียด : วัสดุ 
- คาวัสดุ จํานวน 1 ครั้งๆละ 1,500บาท เปนเงิน 1,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

5,100.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00 

202103022121 21. กิจกรรมสรางเครือขายประชาสัมพันธโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
- คาจางทําเอกสาร จํานวน 100 ชุดๆ ละ 11 บาท เปนเงิน 1,100 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,100.00 บาท 
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 186,780.00     
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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. กิจกรรม “เตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษา” ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการตลาด คน 19.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นปที ่1 ไดเตรียมความพรอม  ไมนอยกวา รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรม “Marketing Day” ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 สาขาวิชาการตลาด คน 0.00 59.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ไดรวมจัดกิจกรรม Marketing Day ไมนอยกวา รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
3. กิจกรรม “นักการตลาดสูโรงเรียน” ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาสัมพันธหลักสูตร คร้ัง 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. กิจกรรม “ตลาดอาสา” ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด คน 0.00 19.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นปที่ 3 เขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
5. กิจกรรม “การเตรียมความพรอมสูงานดานการทองเที่ยวและ
การบริการ” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาชั้นปที่ 1 – 2 สาขาวิชาการทองเที่ยว คน 27.00 27.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นปที่ 1 - 2 ไดรับการเตรียมความพรอม  ไมนอยกวา รอยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 
6. กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะของนักศึกษา” ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาชั้นปที ่3 - 4 สาขาวิชาการทองเที่ยว คน 0.00 0.00 22.00 22.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นปที่ 3 - 4 ไดเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 0.00 0.00 85.00 85.00 

7. การเขารวมแขงขันทักษะดานเศรษฐศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมอบรม คน 25.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับทักษาะทางวิชาชีพ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
8. กิจกรรมสรางเครือขายโลจิสติกส ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการ คน 0.00 0.00 0.00 40.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนไดรบัความรูดานการจัดการโลจิสติกส รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
9. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คน 0.00 23.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

10. กิจกรรมพบปะผูปกครองนักศึกษา ชั้นปที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูที่เขารวมกิจกรรม คน 0.00 0.00 0.00 50.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่
และเขารวมการแขงขันตามศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมศึกษาดูงานนอกสถานที่และเขารวมการแขงขันตามศาสตร คน 0.00 245.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณ รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
12. การอบรม Business Simulation ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เขารับการอบรม คน 34.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการอบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
13. การอบรมโปรแกรม Excel ทางการบัญชีข้ันสูง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เขารับการอบรม คน 34.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการอบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. กิจกรรมศึกษาดูงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับความรูและทักษะภายหลังจากการรวมกิจกรรม รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
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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) 

15. กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือชุมชนและสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับความรูและทักษะภายหลังจากการรวมกิจกรรม รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

16. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการดริปกาแฟ” ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนศึกษากลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ คน 22.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
17. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Product Presentation” ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนศึกษากลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ คน 22.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
18. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธุรกิจสปาแบบไทย” ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนศึกษากลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ คน 0.00 22.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

19. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติสงเสริมองคความรูทางธุรกิจวิถีใหม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการอบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
20. .กิจกรรมเสริมสรางอัตลักษณและความเปนธุรกิจแนวใหม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการอบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
21. กิจกรรมสรางเครือขายประชาสัมพันธโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการอบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
-ไมมี- -ไมมี- 

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตร ี   

     รหัสโครงการ U6411000010 
 

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) 
    ตัวช้ีวัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จําเปนอยางยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนาบุคลากร 
เนื่องจากเปนการเพ่ิมพูนความรู ประสบการณใหกับบุคลากรในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนการพัฒนาดาน
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ การใชเทคโนโลยีใหม ๆ ดานประสบการณทํางาน ดานสังคม ปจจุบันการ
พัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เชน การสงบุคลากรเขารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาดวย
ตนเองจากแหลงขอมูลตาง ๆ ลวนเปนการเพ่ิมพูนความรูความสามารถดานตาง ๆ ใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงการพัฒนาจากประสบการณตรงใหกับบุคลากร ผูไดรับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ไดรับความรูท่ีทันสมัยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะนําความรูตาง ๆ ท่ีไดรับ กลับมาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน หรือพัฒนางานท่ีตนเองรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 
4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
6. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U147,500.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการอบรม คน 100 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการอบรม รอยละ 80 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของการเบิกจายเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของการเบิกจายเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด รอยละ 80 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           บุคลากรสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมมาพัฒนางานท่ีรับผิดชอบตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีราชการมากยิ่งข้ึน 
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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) 

201101040121 1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ป.ตรี 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ป.ตรี  
จํานวน 59 คน คนละ 2,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 147,500 บาท 

147,500.00 36,875.00 36,875.00 36,875.00 36,875.00 

รวม 147,500.00     

 
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. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตร ี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่ไดรับการอบรม คน 100.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของจํานวนบุคลากรที่
ไดรับการอบรม 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

       

 
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 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ต่ํากวา ป.ตร ี   

     รหัสโครงการ U6411000011 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จําเปนอยางยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนาบุคลากร 
เนื่องจากเปนการเพ่ิมพูนความรู ประสบการณใหกับบุคลากรในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนการพัฒนาดาน
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ การใชเทคโนโลยีใหม ๆ ดานประสบการณทํางาน ดานสังคม ปจจุบันการ
พัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เชน การสงบุคลากรเขารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาดวย
ตนเองจากแหลงขอมูลตาง ๆ ลวนเปนการเพ่ิมพูนความรูความสามารถดานตาง ๆ ใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงการพัฒนาจากประสบการณตรงใหกับบุคลากร ผูไดรับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ไดรับความรูท่ีทันสมัยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะนําความรูตาง ๆ ท่ีไดรับ กลับมาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน หรือพัฒนางานท่ีตนเองรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 
4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
6. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U69,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการอบรม คน 46 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการอบรม รอยละ 80 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของการเบิกจายเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของการเบิกจายเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด รอยละ 80 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           บุคลากรสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมมาพัฒนางานท่ีรับผิดชอบตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีราชการมากยิ่งข้ึน 
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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) 

201101050121 1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชากา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง 

ใชสอย 
   รายละเอียด : โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
จํานวน 46 คน คนละ 1,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,000 บาท 

69,000.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 

รวม 69,000.00     

 
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. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่ไดรับการอบรม คน 46.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของจํานวนบุคลากรที่

ไดรับการอบรม 
รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

       

 
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 โครงกาบริหารจัดการกองกลาง    

     รหัสโครงการ U6411000013 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 1 ดานการเมือง 
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 :  
UประเภทโครงการU [  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
3. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา ๗  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหมหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน 
ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยาง
ม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจดัการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค ใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 
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4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. เพ่ือใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน   
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
4. เพ่ือใหมีสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีมีความปลอดภัย พรอมใชงาน 
5. เพ่ือใหผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดพึงพอใจในการบริการ 

 
5. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี นักเรียน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย    
 
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามปกติตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U600,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ความพึงพอใจ รอยละ 85 
เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจ รอยละ 85 
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย   

 

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

203110110121 1. คาตอบแทนกรรมการเกี่ยวกับงานพัสดุ 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนกรรมการเก่ียวกับงานพัสดุ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110110221 2. คาใชสอยคาวัสดุงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110110321 3. คาใชสอยคาวัสดุงานนิติการ 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานนิติการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110110421 4. คาใชสอยคาวัสดุงานชวยอํานวยการผูบริหาร 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานชวยอํานวยการผูบริหาร 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110110521 5. คาใชสอยคาวัสดุงานบริการวิชาการและฝกอบรม 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานบริการวิชาการและ
ฝกอบรม 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110110621 6. คาใชสอยคาวัสดุงานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานบริหารทรัพยสินและจัดหา
รายได  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110110721 7. คาใชสอยคาวัสดุงานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานบริหารทรัพยสินและจัดหา
รายได  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 
 
 
 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110110821 8. คาใชสอยคาวัสดุงานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานบริหารทั่วไป 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110110921 9. คาใชสอยคาวัสดุงานทรัพยากรบุคคล 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานทรัพยากรบุคคล 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110111021 10. คาใชสอยคาวัสดุงานการเงิน 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานการเงิน 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110111121 11. คาใชสอยคาวัสดุงานบัญชี 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานบัญช ี
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110111221 12. คาใชสอยคาวัสดุงานสื่อสารองคกร 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานสื่อสารองคกร 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110111321 13. คาใชสอยคาวัสดุงานพัสดุ 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานพัสดุ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110111421 14. คาใชสอยคาวัสดุงานอาคารสถานที่และซอมบํารุง 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานอาคารสถานที่และซอม
บํารุง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110111521 15. คาใชสอยคาวัสดุงานวิศวกรรมและภูมิสถาปตย 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานวิศวกรรมและภูมิสถาปตย 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110111621 16. บริหารจัดการสภาคณาจารย 
ระยะเวลาดําเนินการ   ตลอดป 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : สภาคณาจารย 100,000 แยกเปน (1)การ
ประชุมสภาคณาจารย 8200x6 = 49,200 (2) คาไปราชการและ
เขารวมประชุม 35,800 (3) คาวัสดุ 15,000 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

203110111721 17. งานบริหารจัดการศูนยนวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 
ระยะเวลาดําเนินการ   ตลอดปงบ 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : งานบริหารจัดการศูนยนวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000 บาท 

200,000.00 50,000.00 70,000.00 50,000.00 30,000.00 

รวม 600,000.00     

 
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. คาตอบแทนกรรมการเกี่ยวกับงานพัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. คาใชสอยคาวัสดุงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
3. คาใชสอยคาวัสดุงานนิติการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
4. คาใชสอยคาวัสดุงานชวยอํานวยการผูบริหาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. คาใชสอยคาวัสดุงานบริการวิชาการและฝกอบรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
6. คาใชสอยคาวัสดุงานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
7. คาใชสอยคาวัสดุงานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

8. คาใชสอยคาวัสดุงานบริหารทั่วไป ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
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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) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
9. คาใชสอยคาวัสดุงานทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
10. คาใชสอยคาวัสดุงานการเงิน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

11. คาใชสอยคาวัสดุงานบญัชี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
12. คาใชสอยคาวัสดุงานสื่อสารองคกร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
13. คาใชสอยคาวัสดุงานพัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. คาใชสอยคาวัสดุงานอาคารสถานที่และซอมบํารุง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
15. คาใชสอยคาวัสดุงานวิศวกรรมและภูมิสถาปตย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
16. บริหารจัดการสภาคณาจารย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนจัดประชุม คร้ัง 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนจัดประชุม คร้ัง 0.00 0.00 0.00 0.00 

17. งานบริหารจัดการศูนยนวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ การพัฒนาและสนับสนุนเพ่ือแตงตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน    

     รหัสโครงการ U6411000014 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 

131



3. หลักการและเหตุผล 
 เก ณ ฑ คุณ ภ าพ การ ศึ กษ า เพ่ื อ ก ารดํ า เนิ น ก าร ท่ี เป น เลิ ศ  (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดไวในหมวด 5 
การมุงเนนบุคลากรโดยมุงเนนการนําศักยภาพของบุคลากรมาใชใหเกิดประโยชนตอองคกร และวาง
ขอกําหนดในการพัฒนาคุณภาพดานนี้ใหไดตามเกณฑ คือ ความกาวหนาในหนาท่ีการงานของบุคลากร 
และวางจอกําหนดในการพัฒนาคุณภาพดานนี้ใหไดตามเกณฑคือ ความกาวหนาในหนาท่ีการงานของ
บุคลากร สถาบันมีวิธีการอยางไรในการจัดการความกาวหนาในหนาท่ีการงานสําหรับบุคลากรท่ัวท้ัง
สถาบันอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน จึง
เปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหองคกรพัฒนาสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพได แตละองคกรจึงควรสงเสริม
ความกาวหนาในวิชาชีพของบุคลากร เพ่ือใหเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน หากองคกรใดมีบุคลากรท่ีมีความ
ชํานาญ หรือเชี่ยวชาญในสายงานแลว เชื่อไดวาองคกรนั้นจะประสบความสําเร็จในการบริหารงาน 
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง จะมีบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ปจจุบัน
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ไดใหความสําคัญและสนับสนุนการเขาสูตําแหนงชํานาญการ ชํานาญพิเศษ
เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
เสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมินเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน จึงเห็นควรใหจัดโครงการฝกปฏิบัติการและ
ติดตามผลการเขียนคูมือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ไดมีความรู ความเขาใจ ในการเขียนคูมือปฏิบัติงาน และรับฟงคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการนําผลงานไปขอรับการประเมินเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน 
และสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงม่ันท่ีจะเปน
บุคลากรท่ีดี มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. กลุมผูทรงคุณวุฒิ 

2. กลุมผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย รองอธิการบดี 
3. กลุมผูบริหารระดับกลางและระดับตน ประกอบดวย คณบดี ผูอํานวยการสํานัก 

ผูอํานวยการสถาบัน 
4. กลุมผูปฎิบัติการ/เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ/หัวหนางาน 

 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. การประชุมตามปฏิทินการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรม 
2.  อํานวยความสะดวกใหกับผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับการ

จัดกิจกรรม 
3. การจัดกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    

132



8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U400,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

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

   1. รอยละจํานวนของบุคลากรที่ไดรับการกําหนดตําแหนงที่สูงข้ึน รอยละ 30 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของการเบิกจายเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด รอยละ 80 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของการเบิกจายเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด รอยละ 80 

 

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

201101060121 1. การพัฒนาและสนับสนุนเพ่ือแตงต้ัง
บุคคลสายสนับสนุนวิชาการใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนสนับสนุนการจัดทํา
ผลงาน 
1.คาเบี้ยประชุม 
2.คาพาหนะ 
3.คาอาหารวาง 
4.คาถายเอกสาร 
5.คาวัสดุ 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท 

400,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

รวม 400,000.00     

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. การพัฒนาและสนับสนุนเพ่ือแตงต้ังบุคคลสายสนับสนุน
วิชาการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรไดรับการพัฒนาเขาสู
ตําแหนงที่สูงข้ึน 

คน 10.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละจํานวนของบุคลากรที่
ไดรับการกําหนดตําแหนงที่สูงข้ึน 

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 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย    

     รหัสโครงการ U6411000016 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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    
3. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา ๗  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน 
ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยาง
ม่ันคงและยั่ งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค ใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 
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4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. เพ่ือใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน   
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
4. เพ่ือใหมีสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีมีความปลอดภัย พรอมใชงาน 
5. เพ่ือใหผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดพึงพอใจในการบริการ 

 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี นักเรียน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย    
 
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามปกติตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U11,589,500.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ความพึงพอใจ รอยละ 85 
เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจ รอยละ 85 
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           มีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
     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) 

203110120121 1. คาเบี้ยประกันรถยนตมหาวิทยาลัย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาเบี้ยประกันรถยนตมหาวิทยาลัย 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110120221 2. คาใชจายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1457000 บาท 

1,457,000.00 364,250.00 364,250.00 364,250.00 364,250.00 

203110120331 3. ครุภัณฑประจํากองกลาง 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ชุดครุภัณฑประจํางานโสตทัศนูปกรณ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ครุภัณฑประจํางานโสตทัศนูปกรณ ราคา 300000 จํานวน 1 รายการ รวมเปน
เงิน 300,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 300,000.00 บาท 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110120431 4. ครุภัณฑตูเก็บเอกสาร 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑตูเก็บเอกสาร 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32500 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ตูเก็บอกสาร ราคา 6500 จํานวน 5 รายการ รวมเปนเงิน 32,500.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 32,500.00 บาท 

32,500.00 32,500.00 0.00 0.00 0.00 

203110120531 5. ครุภัณฑประจํากองกลาง 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑตูเย็นประจําหองประชุม 1 อาคารปาตอง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6500 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ตูเย็นประจําหองประชุม 1 อาคารปาตอง ราคา 6500 จํานวน 1 รายการ รวม
เปนเงิน 6,500.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 6,500.00 บาท 
 
 

6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110120631 6. ครุภัณฑเครื่องสแกนเนอรประจํางานพัสดุ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑเครื่องสแกนเนอรประจํางานพัสดุ จํานวน 2 เครื่อง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องสแกนเนอร ราคา 17000 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 34,000.00 
บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 34,000.00 บาท 

34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110120721 7. คาปฏิบัติงานนอกเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาปฏิบัติงานนอกเวลา 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110120821 8. คาเงินคืนหนวยกิต 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาเงินคืนหนวยกิต 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110120921 9. คาบํารุงรักษาระบบบัญชี 3 มิติ (3D) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาบํารุงรักษาระบบบัญชี 3 มิติ (3D) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 72000 บาท 

72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 

203110121022 10. คาสาธารณูปโภค 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดปงบ 
สถานที่ดําเนินการ 
   ฒณ๓ ฮญ 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8467500 บาท 

8,467,500.00 8,467,500.00 0.00 0.00 0.00 

203110121121 11. สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจาง 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดปงบ 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจาง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1000000 บาท 

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

รวม 11,589,500.00     
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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. คาเบี้ยประกันรถยนตมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. คาใชจายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
3. ครุภัณฑประจํากองกลาง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. ครุภัณฑตูเก็บเอกสาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
5. ครุภัณฑประจํากองกลาง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
6. ครุภัณฑเครื่องสแกนเนอรประจํางานพัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

7. คาปฏิบัติงานนอกเวลา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
8. คาเงินคืนหนวยกิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
9. คาบํารุงรักษาระบบบัญชี 3 มิติ (3D) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

10. คาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
11. สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจาง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย    

     รหัสโครงการ U6411000017 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

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

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว  
สํานักงานอธิการบดีมีหนาท่ีสนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย  ตามโครงสรางและประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ.2562 โดยใชอัตรากําลังในงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ  สํานักงานอธิการบดี  
ดังนั้นเพ่ือใหงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ  สํานักงานอธิการบดี มีหนาท่ีเปนธุรการ
ของสภามหาวิทยาลัย  ใหการสนับสนุนภารกิจของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสภามหาวิทยาลัย  ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว  ในการบริหารจัดการของงานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการนั้น  มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชงบประมาณไปในการดําเนินการ
จัดประชุม  การจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  การเขารวมประชุม  การอบรมและสัมมนา  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู  และการอํานวยความสะดวกใหกับผูทรงคุณวุฒิ  รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการในดานตาง ๆ เพ่ือตอบสนองเปาประสงคของการปฏิบัติ
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหการบริหารงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและสามารถ
สนับสนุนภารกิจและพันธกิจของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสภามหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว 

2.เพ่ือใหการปฏิบัติการรวมกัน  และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
กับสภามหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3.เพ่ือใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ดําเนินการเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของราชการ 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 มี 5 กลุม ประกอบดวย1. กลุมผูทรงคุณวุฒิ  ประกอบดวย  นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและท่ีปรึกษา2. กลุมผูบริหารระดับสูง  ประกอบดวย อธิการบดี  
รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี3. กลุมผูบริหารระดับกลางและระดับตน  ประกอบดวย  คณบดี รอง
คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/รองผูอํานวยการสถาบัน/รองผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง
4. กลุมผูปฏิบัติการ/เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ/ประธานหลักสูตร/หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนางาน5. กลุม
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
6. วิธีการดําเนินงาน 1. การประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามปฏิทินการดําเนินงานของหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการจัดกิจกรรม2. อํานวยความสะดวกใหกับนายกสภามหาวิทยาลัย  ผูทรงคุณวุฒิ  
ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรม3. การจัดกิจกรรมตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
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9. งบประมาณโครงการ U4,000,000.00U บาท 
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. คาเฉลี่ยรอยละของจํานวนคณะกรรมการที่เขารวมประชุม รอยละ 85 

   2. คาเฉลี่ยรอยละของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด รอยละ 85 
   3. คาเฉลี่ยรอยละของการจัดประชุม/กิจกรรม รอยละ 85 
เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ รอยละ 85 
   2. รอยละความพึงพอใจของรายงานการประชุม/การรายงานผลการดําเนินงานจากการทํากิจกรรม/
หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     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) 

203110130121 1. กิจกรรมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน  930,000  บาท 
คาใชสอย  102,960 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,032,960 บาท 

1,032,960.00 258,240.00 258,240.00 258,240.00 258,240.00 

203110130221 2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 
กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน  821,090 บาท 
คาใชสอย 94,260 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 915,350 บาท 

915,350.00 228,837.00 228,837.00 228,837.00 228,839.00 

203110130321 3. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 
กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
รายละเอียด :  
คาตอบแทน 670,000 บาท 
คาใชสอย 261,160 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 931,160 บาท 

931,160.00 194,040.00 194,040.00 194,040.00 349,040.00 

203110130421 4. กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 
กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : รายละเอียด : คาตอบแทน  
42,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท 

42,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110130521 5. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสรร
หาคณบดี 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน,ใชสอย 
รายละเอียด : คาตอบแทน 120,000 บาท 
คาใชสอย 7,650 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 127,650 บาท 

127,650.00 0.00 0.00 0.00 127,650.00 

203110130621 6. กิจกรรมการประชุมสรรหาผูอํานวยการ
สถาบัน/สํานัก 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน,ใชสอย 
รายละเอียด : คาตอบแทน 120,000 บาท 
คาใชสอย 7,650 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 127,650 บาท 

127,650.00 0.00 0.00 0.00 127,650.00 

203110130721 7. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงต้ัง 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : รายละเอียด : คาตอบแทน 
72,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท 

72,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

203110130821 8. กิจกรรมการประชุมสภาวิชาการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
รายละเอียด : คาตอบแทน 254,400 บาท 
คาใชสอย 43,860 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 298,260 บาท 

298,260.00 74,565.00 74,565.00 74,565.00 74,565.00 

203110130921 9. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
รายละเอียด : คาเบี้ยประชุม/คาเดินทาง/
คาอาหาร/คาอาหารและเครื่องด่ืม/คาวัสดุ/
คาใชจายอ่ืนๆในการประชุม 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 132,930 บาท 

132,930.00 44,310.00 44,310.00 44,310.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110131021 10. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตอลดปงบ 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : จัดประชุม 12 ครั้งๆละ 26,670 
บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 320040 บาท 

320,040.00 80,010.00 80,010.00 80,010.00 80,010.00 

รวม 4,000,000.00     

 
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. กิจกรรมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของจํานวน
คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

รายการ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของจํานวน
คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของจํานวน
คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของจํานวน
คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากหนวยงานที่รบัผิดชอบ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
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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) 

5. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของจํานวน
คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากหนวยงานที่รบัผิดชอบ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

6. กิจกรรมการประชุมสรรหาผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของจํานวน
คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

7. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของจํานวน
คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

8. กิจกรรมการประชุมสภาวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของจํานวน
คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

9. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของจํานวน
คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

10. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนการประชุม คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนการประชุม คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

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 การประชุมบุคลากรประจําภาคการศึกษา    

     รหัสโครงการ U6411000019 
 

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 :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
 

Uประเภทโครงการ 
 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือใหบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการจัดประชุมประจําภาคเรียน จํานวน 2 ครั้ง/ป 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U70,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนบุคลากรที่เขารับการประชุม คน 630 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมการประชุม รอยละ 80 
เชิงเวลา   

   1. รอยละในการเบิกจายงบประมาณโครงการ รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละในการเบิกจายงบประมาณโครงการ รอยละ 80 

 

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

202104010121 1. การประชุมบุคลากรประจําภาค
การศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : การประชุมบุคลากรประจําภาค
การศึกษา จํานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 35,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท 

70,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 

รวม 70,000.00     

 
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. การประชุมบุคลากรประจําภาคการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่เขารวมการ
ประชุม 

คน 630.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เขารวมการประชุม 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 

1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน กรณีมหาวิทยาลัยมอบหมาย    

     รหัสโครงการ U6411000027 
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 3 ดานดานกฎหมาย 
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   

 

3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะท่ีเปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ
เปนสวนราชการ จึงมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนและภารกิจในการปฏิบัติราชการรวมกับ
สวนราชการและหนวยงานตางๆ ในลักษณะการบูรณาการงานรวมกัน ซ่ึงในการจะปฏิบัติภารกิจ
ดังกลาวนั้น ในบางครั้งมหาวิทยาลัยตองมอบหมายใหบุคลากรไปปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี เพ่ือปฏิบัติ
หนาท่ีตางๆ เชน ประสานงานหรือติดตามงาน ประชุม สัมมนา อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ หรือบุคลากร
บางตําแหนงจําเปนตองอบรมเนื่องจากมีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานหรือขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ
เฉพาะตําแหนง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จึงขอเสนอจัดทําโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
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4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกองกลาง กรณีปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

2.เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกองกลาง และในระดับภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการสําเร็จลุลวง 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร บุคลากร สังกัดกองกลาง 
 
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการปกติตามภารกิจหลัก/ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U500,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผูรับบริการ คน 100 

เชิงคุณภาพ    
   1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   

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

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           มีงบประมาณในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกองกลาง กรณีปฏิบัติราชการ
นอกสถานท่ีตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกองกลาง และในระดับภาพรวมของมหาวิทยาลัยดําเนินการ
สําเร็จลุลวง 
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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) 

203110140121 1. คาใชจายในการไปราชการ เขารวม
ประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรสังกัด
กองกลาง 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ดําเนินการปกติตามภารกิจหลัก/
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500000 บาท 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 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. คาใชจายในการไปราชการ เขารวมประชุม อบรม สัมมนา 
ของบุคลากรสังกัดกองกลาง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ คน 100.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 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. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย    
     รหัสโครงการ U6411000028 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที่ : ประเดน็ที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  

ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพฒันาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาที ่: 4.3 พัฒนามหาวิทยาลยัใหเปน Green University ตามเกณฑมาตรฐาน UI 

GreenMetric 
เปาหมายที่ : 4.1 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานงึถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนนุการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลติ/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยทุธศาสตรเสริมสรางพลังทางสงัคม 
    ตัวชี้วัดที่ : OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวทิยาลยัสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) 
(5,200 คะแนน) 
    ตัวชี้วัดสาํนักงบประมาณ :  
UประเภทโครงการU [ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
3. หลักการและเหตผุล 
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานราชการประเภทสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีพื้นที่ขนาดใหญ โดยในแตละวันนอกจากนักเรียน นักศึกษา คณาจารย บุคลากรและ
เจาหนาที่แลว ยังมีบุคคลภายนอกมาติดตอราชการเปนจํานวนมาก จึงทําใหในแตละวันมีปริมาณขยะเกิดข้ึนใน
มหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (GREEN UNIVERSITY) และการตั้งอยูในใจกลางนครประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งไดรับการยกยองในเปนเมืองมรดกโลก การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยจึง
เปนเร่ืองสําคัญโดยเฉพาะการบริหารจัดการดานขยะ ทั้งนี้เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีความสะอาด สวยงาม และ
สรางความประทับใจแกผูมาติดตอราชการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จึงขอเสนอจัดทําโครงการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย 
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4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหมีงบประมาณและทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม 

2.เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม และสะอาด 
3.เพ่ือสรางความประทับใจแกผูมารับบริการ 

 
5. กลุมเปาหมาย 
 1.ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี นักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
2.สวน
ราชการ หนวยงาน และบุคคลภายนอก 
 
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการปกติ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U200,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

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

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

เชิงคาใชจาย   
   1. ผลการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 90 

 

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

2.ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 
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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) 

203110150121 1. คาน้ํามันรถ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ดําเนินการปกติ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110150221 2. คากําจัดขยะ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ดําเนินการปกติ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

รวม 200,000.00     

 
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. คาน้ํามันรถ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ คน 1000.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. คากําจัดขยะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการ คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
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 โครงการสนับสนุนการบริหารงานสื่อสารองคกร    
     รหัสโครงการ U6411000029 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที่ : ประเดน็ที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  

ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพฒันาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาที ่: 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบคุลากร

ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนนุการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลติ/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยทุธศาสตรเสริมสรางพลังทางสงัคม 
    ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (93 คะแนน)     ตัวชี้วดัสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ U [ X ] โครงการสนบัสนนุการจัดการศึกษา 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในยุคปจจุบนัเปนยุคของการแขงขัน การประชาสัมพันธมีความสําคัญมากตอบุคคล ตอหนวยงาน ตอ
องคกร การประชาสัมพนัธจึงเปนเคร่ืองมือหนึ่งที่นักบริหาร นักการตลาดจะตองศึกษาเรียนรู การ
ประชาสัมพนัธจะกอใหเกิดภาพพจนที่ดีตอบุคคล ตอหนวยงาน ตอองคกร ดังนั้นการสรางภาพลักษณที่ดี จึงมี
ความสําคัญตอการประชาสัมพนัธมาก เมื่อใดองคกรมีการพิจารณาถึงการประชาสัมพนัธก็จะมคํีาวา
ภาพลักษณเขาไปเก่ียวของดวยเสมอ เนื่องจากการประชาสัมพนัธเปนงานที่เก่ียวกับภาพลักษณและเปนงานที่
เสริมสรางภาพลักษณขององคกรที่ดีตอความรูสึกนึกคิดของประชาชน เพื่อผลแหงชื่อเสียง ความเชื่อถือ ศรัทธา
จากประชาชนที่มีตอองคกรนั่นเอง ซึ่งหากหนวยงานมีภาพลักษณที่ดีภาพที่เกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนที่มีตอ
หนวยงานยอมเปนสิง่ที่ดี ภาพลกัษณที่ดีขององคกร ยอมเกิดจากความเพียรพยายาม ดวยระยะเวลาอัน
ยาวนาน การสรางภาพลักษณทีด่ีไมสามารถทําไดในเวลาอันรวดเร็ว และเมื่อภาพลักษณนั้นตราตรึงอยูในจิตใจ
ของประชาชนแลว ก็จะประทับแนนอยูในจิตใจของประชาชนตราบนานเทานาน 
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ดวยความสําคัญดังท่ีกลาวมางานสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได
จัดทําโครงการ สื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร ข้ึนเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับมหาวิทยาลัย และ
เปนสื่อในการสงเสริมภาพลักษณอันโดดเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสูสังคม
ภายนอก  
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการประชาสัมพันธ ผานระบบชนิดจอ LED มีประสิทธิภาพและทํางานไดอยางตอเนื่อง 

2. เพ่ือใหระบบเสียงตามสาย มีประสิทธิภาพและใชงานไดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
 
5. กลุมเปาหมาย 
 คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก 
6. วิธีการดําเนินงาน 1.จัดทําการจางเหมาซอมบํารุง 2.ดําเนินการจัดทําระบบประชาสัมพันธเสียงตาม
สาย 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U465,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. 1. จํานวนครั้งในการบํารุงรักษาปายประชาสัมพันธ ชนิดจอแอลอีดี คร้ัง 12 

   2. 2. จํานวนครั้งในการบํารุงรักษาประชาสัมพันธระบบเสียงตามสาย อาคาร 15 
เชิงคุณภาพ    
   1. 1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. 1. รอยละกรอบระยะเวลาที่ตองดําเนินการตามเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           ทําใหสามารถเผยแพรผลการดําเนินงาน กิจกรรมตางๆ และภาพลักษณท่ีโดดเดน ทางดาน
การศึกษาผลงานการวิจัยการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู
สาธารณชน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           สามารถสรางการรับรู และภาพลักษณท่ีดี ตอบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           สามารถสรางการยอมรับ ความเชื่อม่ัน และเปนสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยาง
ยั่งยืน 
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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) 

203110160121 1. 1.บํารุงรักษาปายประชาสัมพันธ ชนิด
จอแอลอีดี 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาสที่ 1 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาละยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
1. คาบํารุงรักษาจอแอลอีดี ขนาด กวาง 3.20 ม. สูง 1.92 ม. จํานวน 1 จอ 
2. คาบํารุงรักษาจอแอลอีดี ขนาด กวาง 4.80 ม. สูง 2.88 ม. จํานวน 1 จอ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 115,000 บาท 

115,000.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110160221 2. 2.ประชาสัมพันธระบบเสียงตามสาย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
1. คาจัดจางปรับปรุงประชาสัมพันธระบบเสียงตามสายหรือเพ่ิมจุดกระจาย
เสียง พรอมติดต้ัง จํานวน 1 ระบบ 
   1.1 สายลําโพงภายนอก 
        - เปนสายลําโพงชนิดภายนอกมีสลิงในตัว 
        - จํานวนไมนอยกวา 2,000 เมตร  
        - ขนาด 2x1.5  
    1.2  ลําโพงสําหรับกระจายเสียงกลางแจง  
        - จํานวนไมนอยกวา 20 ตัว 
        - กําลังขยายเสียง 20 วัตต 
        - รองรับระบบ 70 V และ 100 V 
        - สามารถตอบสนองความถ่ีไดต้ังแต 50-20,000 Hr. 
        - ระดับความดังของเสียง 95 dB SPL 
    1.3 ไมโครโฟนสําหรับประชาสัมพันธเสียงตามสาย 
        - ตัวรับเสียงชนิดไดนามิค มุมรับเสียงแบบ Unidirectional 
        - มีสวิทซ ON สําหรับเปดไมโครโฟนพรอมเสียงระฆังอิเล็คทรอนิกส
และสวิทซ OFF สําหรับปดไมโครโฟนพรอมสัญญาณระฆังอิเล็กทรอนิกส 
        - ลักษณะไมโครโฟนเปนแบบชนิดต้ังโตะ พรอมคอออนปรับโคงงอได 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท 

350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 

รวม 465,000.00     

 
 

158



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. 1.บํารุงรักษาปายประชาสัมพันธ ชนิดจอแอลอีดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการบํารุงรักษาปาย
ประชาสัมพันธ ชนิดจอแอลอีดี 

คร้ัง 12.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. 2.ประชาสัมพันธระบบเสียงตามสาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดปรับปรุง
ประชาสัมพันธเสียงตามสาย 

อาคาร 0.00 15.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ นายเกียรติศักดิ์  เจริญใจ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ    
     รหัสโครงการ U6411000030 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี 
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 :  
UประเภทโครงการU [ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
3. หลักการและเหตุผล 
 งานสื่อสารองคกร ในฐานะเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจและบทบาทหนาท่ีในการประชาสัมพันธ 
เผยแพร และสรางภาพลักษณใหกับมหาวิทยาลัย การสื่อสารและสรางความรูความเขาใจในองคกรเปน
สิ่งท่ีสําคัญมาก เพ่ือใหการรับรูขาวสารเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงตองมีเครื่องมือในการสราง
ภาพลักษณและเผยแพรท่ีดีใหกับองคกร ทางงานสื่อสารองคกรมีความจําเปนอยางมากในการจัดหาวัสดุ
สํานักงานอุปกรณท่ีใชในการประกอบการสื่อสาร เผยแพรขอมูล และเชื่อมตอกับตัวบุคคลหลากหลาย
รูปแบบ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใหเพียงพอ พรอมตอการใชงาน มีความสะดวก
และทันเหตุการณการปฏิบัติงานและบริหารจัดการภายในงานสื่อสารองคกร กอใหเกิดประโยชนผลดีตอ
ทางมหาวิทยาลัยตอไป 
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ดวยความสําคัญดังท่ีกลาวมา งานสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได
จัดหาวัสดุสํานักงาน โดยมีบูชประชาสัมพันธ ชุดลําโพงเคลื่อนท่ี ทีวี เครื่องฉายโปรเจคเตอรพรอม
จอภาพ เพ่ือนําวัสดุสํานักงานเหลานี้ มาใชในงานแนะแนวการศึกษาตอ งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
งานเผยแพรกิจกรรมตางๆ และยังเปนการใชสื่อในการสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาออกสูสังคมภายนอก  
 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธงานดานตางๆ มีประสิทธิภาพพรอมใชงานอยาง
ตอเนื่อง 

2.เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับมหาวิทยาลัย 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร คณาจารย และบุคคลภายนอกหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U138,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนครุภัณฑ รายการ 4 
เชิงคุณภาพ    

   1. ครุภัฑณ บูชประชาสัมพันธ ชุดลําโพงเคลื่อนที่ ทีวีสี เครื่องฉายโปรเจคเตอร+จอภาพ มีมาตรฐาน
ตรงตามที่กําหนดของกระทรวงการอุดมศึกษา 

รอยละ 100 

เชิงเวลา   
   1. จัดซื้อตรงตามวันเวลาที่กําหนด ไตรมาส 4 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของคาใชจายตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 85 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           ทําใหสามารถเผยแพรผลการดําเนินงาน กิจกรรมตาง ๆ และภาพลักษณท่ีโดดเดน ทางดาน
การศึกษา 
ผลงานการวิจัยการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสูสาธารณชน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           สามารถสรางการรับรู และภาพลักษณท่ีดี ตอบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           สามารถสรางการยอมรับ ความเชื่อม่ัน และเปนสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยาง
ยั่งยืน 
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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) 

203110170131 1. บูธประชาสัมพันธ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง 30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ 
1.Backdrop Tube curvc size 300x230 cm 
2.Backdrop Narrow facc canvas pipe size 90x230 cm 
3.Cloth counter Public relations 158x77x75cm 
4.New Art Work for Product Printing 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. บูธประชาสัมพันธ ราคา 70000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 
70,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 70,000.00 บาท 

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 

203110170231 2. ชุดลําโพงเคลือ่นที ่
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง 30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ครุภณฑ 
ตูลําโพงอเนกประสงค 
- ขนาดลําโพงไมนอยกวา 10 นิ้ว 
- เปนลําโพงชนิด 2 ทาง 
- มีไมโครโฟนไรสาย จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 
- มี USB / Bluetooth 
- มีลอลากสามารถเคลื่อนยายได 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. ชุดลําโพงเคลื่อนที่ ราคา 15000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 
15,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 15,000.00 บาท 
 
 
 
 
 
 

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

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110170331 3. ทีวีส ี
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง 30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ 
1. ทีวีสี 
- ขนาดจอ 65 นิ้ว 
- ลักษณะจอ FLAT 
- ระบบภาพ UHD/4K 
- RESOLUTION (PIXELS) : 3840 x 2160 HDR:YES 
- CONTRAST RATIO:MEGA 
- CONTRAST RESPONSETIME (MS) : 100 
- ชองตอ(ชอง):USB 2, HDMI 3, COMPONENT 1 
FEATURES:INTERNET TV , SMART TV , WEB BROWSER , 
DIGITAL TV 
- ขนาดเครื่อง 144.60x5.40x83.30 
- ขนาดเครื่องรวมขาต้ัง (เซนติเมตร) 
144.60x34.90x91.00 
- น้ําหนัก (กิโลกรัม) 25 
- การรับประกัน (ป) 3 
- NETWORK : WIRELESS 
2. TV Stand ขาต้ังทีวี ขนาด 32”-65”  
- ชั้นวาง 1 ชั้น สําหรับโชวสินคา เคลื่อนที่ได ปรับ กม เงยได 15 
องศา 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  20,000 บาท            
 
รายการครุภัณฑ 
1. ทีวีสี ราคา 20000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 20,000.00 
บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 20,000.00 บาท 
 
 
 
 
 
 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110170431 4. เครื่องฉายโปรเจคเตอร+จอภาพ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ 
รายละเอียด :  
1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร 
- ความสวางของแสงสีและแสงสีขาวสูงถึง 3,600 lm 
- ความละเอียดระดับ WXGA  
- อัตราสวนความคมชัดสูงถึง 15,000:1 
- ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวนอนแบบสไลด 
- อายุการใชงานหลอดไฟสูงถึง 10,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัด
พลังงาน 
- รับประกัน 2 ป หลอดภาพรับประกัน 1 ป หรือ 1,000 ชั่วโมง
แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน 
2. จอภาพ 
- จอภาพแบบขาต้ังพ้ืน 
- Matt White 
- 100” 4:3 
- ขนาดของจอ 203x153 cm 
- รับประกัน 1 ป 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  33,000 บาท     
 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร+จอภาพ ราคา 33000 จํานวน 1 ชุด 
รวมเปนเงิน 33,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 33,000.00 บาท 

33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 

รวม 138,000.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หนวย
นับ 

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. บูธประชาสัมพันธ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ รายการ 0.00 4.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ บูธประชาสัมพันธ ชุดลําโพงเคลื่อนที่ ทีวีสี เครื่องฉายโปรเจคเตอร+จอภาพ มีมาตรฐานตรงตามที่กําหนดของกระทรวง
การอุดมการศึกษา 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

2. ชุดลําโพงเคลื่อนที ่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ รายการ 0.00 4.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ บูธประชาสัมพันธ ชุดลําโพงเคลื่อนที่ ทีวีสี เครื่องฉายโปรเจคเตอร+จอภาพ มีมาตรฐานตรงตามที่กําหนดของกระทรวง
การอุดมการศึกษา 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

3. ทีวีส ี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ รายการ 0.00 4.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ บูชประชาสัมพันธ ชุดลําโพงเคลื่อนที่ ทีวีสี เครื่องฉายโปรเจคเตอร+จอภาพ มีมาตราฐานตรงตามที่กําหนดของกระทรวง

การอุดมศึกษา 
รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

4. เครื่องฉายโปรเจคเตอร+
จอภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ รายการ 0.00 4.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ บูชประชาสัมพันธ ชุดลําโพงเคลื่อนที่ ทีวีสี เครื่องฉายโปรเจคเตอร+จอภาพ มีมาตราฐานตรงตามที่กําหนดของกระทรวง
การอุดมศึกษา 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ สื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    

     รหัสโครงการ U6411000031 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที่ : ประเดน็ที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมม ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  

ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพฒันาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาที ่: 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบคุลากร

ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนนุการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลติ/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยทุธศาสตรเสริมสรางพลังทางสงัคม 
    ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชี้วัดสาํนักงบประมาณ :  
UประเภทโครงการU [ X ] โครงการสนบัสนนุการจัดการศึกษา 
3. หลักการและเหตผุล 
 ในยุคปจจุบันเปนยุคของการแขงขัน การประชาสัมพันธมีความสําคัญมากตอบุคคล หนวยงาน และ
องคกร   ซ่ึงการประชาสัมพันธจึงเปนเคร่ืองมือหนึ่งที่นักบริหาร นักการตลาดจะตองศึกษาเรียนรูดังนั้นการ
สรางภาพลักษณที่ดี จึงมีความสําคัญตอการประชาสัมพันธมาก เมื่อใดองคกรมีการพิจารณาถึงการ
ประชาสัมพันธก็จะมีคําวาภาพลักษณเขาไปเก่ียวของดวยเสมอ เนื่องจากการประชาสัมพันธเปนงานที่เก่ียวกับ
ภาพลักษณและเปนงานที่เสริมสรางภาพลักษณขององคกรที่ดีตอความรูสึกนึกคิดของประชาชน เพื่อผลแหง
ชื่อเสียง ความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนที่มีตอองคกรนั่นเอง ซึ่งหากหนวยงานมีภาพลักษณที่ดี ภาพที่
เกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนที่มีตอหนวยงานยอมเปนสิ่งที่ดี ภาพลักษณที่ดีขององคกร ยอมเกิดจากความ
เพียรพยายาม ดวยระยะเวลาอันยาวนาน การสรางภาพลักษณที่ดีไมสามารถทําไดในเวลาอันรวดเร็ว และเม่ือ
ภาพลักษณนั้นตราตรึงอยูในจิตใจของประชาชนแลว ก็จะประทับแนนอยูในจิตใจของประชาชนตราบนานเทา
นาน 
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ดวยความสําคัญดังท่ีกลาวมางานสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได
จัดทําโครงการ สื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร ข้ึนเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับมหาวิทยาลัย และ
เปนสื่อในการสงเสริมภาพลักษณอันโดดเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสูสังคม
ภายนอก  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการประชาสัมพันธกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ใหกับนักเรียนระดับมัธยมปลายใน
โรงเรียนตาง ๆ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง 

2. เพ่ือใหหนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานมากข้ึน 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกหนวยงานของมหาวิทยาลยั 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1.จัดซ้ือวัสดุ / คาใชสอยอ่ืนๆ 
2.จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและท่ีเก่ียวของ 
3.ดําเนินการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร / นักศึกษา  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U798,300.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร คน 2,000 
เชิงคุณภาพ    
   1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร สามารถรับรูขอมูลขาวสาร และดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. จัดกิจกรรมตรงตามวันเวลาที่กําหนด ไตรมาส 4 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของคาใชจายตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 85 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 

ทําใหสามารถเผยแพรผลการดําเนินงาน กิจกรรมตาง ๆ และภาพลักษณท่ีโดดเดน ทางดาน
การศึกษา      

ผลงานการวิจัยการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู
สาธารณชน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           สามารถสรางการรับรู และภาพลักษณท่ีดี ตอบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           สามารถสรางการยอมรับ ความเชื่อม่ัน และเปนสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยาง
ยั่งยืน  
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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) 

203110180121 1. แนะแนวการศึกษาตอ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
รายละเอียด :  
1. คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ  
2. คายานพาหนะ  
3. คาจัดทําพรีเซ็นตเทชั่น  
4. คาเสื้อโปโล   
คาวัสดุ 
1. วัสดุที่ใชในการจัดกิจกรรม        
  - ถุงผา 
  - แกว 
  - ปากกา 
  - สมุดโนต 
2. ปายประชาสัมพันธ  
3. แผนพับ  
4. ถุงกระดาษ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 290,000 บาท 

290,000.00 220,000.00 70,000.00 0.00 0.00 

203110180221 2. ARU พบครูแนะแนว 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย 
รายละเอียด :  
1.คาอาหาร /อาหารวางและเครื่องด่ืม  
2.คาตกแตงสถานที่    
3.คาติดตามประเมินผล  
4.ปายประชาสัมพันธ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45,500 บาท 

45,500.00 0.00 0.00 0.00 45,500.00 

203110180321 3. Line OA 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
รายละเอียด :  
คาจางเหมาบริการประชาสัมพันธขอมูลผานโซ
เชียว (Social Network) Line@          
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท 
 

65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110180421 4. ARU CRM 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน:  
1.คาวิทยากรอบรม    
คาใชสอย 
1.คายานพาหนะ       
2.คาติดตามประเมินผล   
คาวัสดุ 
1.วัสดุในการจัดกิจกรรม  
2.ปายประชาสัมพันธ   
รวมเปนเงินทัง้สิ้น 34,500บาท 

34,500.00 0.00 0.00 22,000.00 12,500.00 

203110180521 5. ARU AMBASSADOR 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
คาใชสอย 
1.คาอาหาร / อาหารวางและ  
  เครื่องด่ืม     
2.คาชุดสูท     
3.เสื้อโปโล     
4.โลรางวัล    
5.คากรอบรูปใสเกียรติบัตร  
6. คายานพาหนะ  
7. คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ  
8. คาที่พัก   
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,500 บาท 

120,500.00 27,300.00 41,200.00 52,000.00 0.00 

203110180621 6. ARU EVENT TEAM 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
1.คาตอบแทนวิทยากร        
คาใชสอย 
1.คาอาหาร /อาหารวางและเครื่องด่ืม   
2.เสื้อโปโล     
คาวัสดุ 
1.วัสดุในการจัดกิจกรรม  
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท 
 

90,000.00 0.00 50,000.00 40,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110180721 7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงาน
ประชาสัมพันธใหเปนมืออาชีพ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
1.คาตอบแทนวิทยากร  
คาใชสอย                                                                                                                                                                                                                            
1.คาอาหารกลางวัน / อาหารวาง  
และเครื่องด่ืม  
2.คาติดตามประเมินผล  
3.คายานพาหนะ  
4.คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ  
5.คาลงทะเบียน   
6.คาที่พัก   
คาวัสดุ 
1.วัสดุในการจัดกิจกรรม  
2.ปายประชาสัมพันธ   
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 112,800 บาท 

112,800.00 0.00 0.00 112,800.00 0.00 

203110180821 8. บริหารจัดการงานสื่อสารองคกร 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาวัสดุ/ใชสอย 
1.วัสดุในการจัดกิจกรรม  
2.ปายประชาสัมพันธ   
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 

รวม 798,300.00     
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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. แนะแนวการศึกษาตอ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ คน 0.00 1500.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู ความเขาใจ เนื้อหาในการประชาสัมพันธการศึกษาตอ รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
2. ARU พบครูแนะแนว ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม คร้ัง 0.00 0.00 0.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูแนะแนวไดรับรูขอมูลแนวทางในการศึกษาตอ และนโยบายการรับ
สมัครนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

3. Line OA ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากร คน 4000.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. ARU CRM ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม โรงเรียน 0.00 0.00 20.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรูความเขาใจในการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 
5. ARU AMBASSADOR ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จํานวนการเขารวมกิจกรรม คร้ัง 0.00 0.00 30.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความรู ทักษะ สามารถนําเสนอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยได รอยละ 0.00 0.00 85.00 85.00 
6. ARU EVENT TEAM ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม คน 0.00 0.00 100.00 100.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีทัศนคติและมีมนุษยสัมพันธที่ดี รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงานประชาสัมพันธใหเปนมืออาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพในงานที่ปฏิบัติ คน 0.00 0.00 60.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีบุคลากรในงานสื่อสารองคกรและบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีศักยภาพ 

สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมืออาชีพและมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 
รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

8. บริหารจัดการงานสื่อสารองคกร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนงานทีบ่ริหารจัดการ งาน 0.00 0.00 4.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุ อุปกรณ ที่มีคุณภาพและพรอมใชงาน รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ นายเกียรติศักดิ์   เจริญใจ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก Uศูนยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)U หนวยงานรอง Uศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)    
     รหัสโครงการ U6421000001 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใหความสําคัญกับการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีนโยบายใน
สงเสริมการสรางเครือขาย และการเปนศูนยกลางการบริการวิชาการใหเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินและสังคม 
ซ่ึงประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีนโยบายจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันการศึกษา  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไดมีโครงการจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาข้ึน  โดยทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการบมเพาะธุรกิจใหกับผูประกอบการรุน
ใหม ท่ีมีความประสงคจะจัดตั้งหรือประกอบธุรกิจ แตขาดปจจัยสนับสนุนท่ีเปนองคประกอบท่ีสําคัญ
สําหรับการจัดตั้งธุรกิจ ท้ังในดานบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญ นักวิจัยท่ีมีประสบการณ ศูนย
เครื่องมือกลาง และศูนยความเปนเลิศท่ีจะเปนสวนสนับสนุนท่ีสําคัญท่ีจะกอใหเกิดธุรกิจใหมอยางเปน
รูปธรรม ศูนยเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARUBI) จะเปนกลไกท่ีสําคัญในการ
ผลักดันและกอใหเกิดแนวคิดและกระบวนการในการจัดตั้งธุรกิจ โดยมีนโยบายท่ีสรางความรวมมือกับ
องคกรภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในทองถ่ินและในระดับประเทศ และสนับสนุนปจจัยและ
องคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญขางตนใหกับบัณฑิต นักศึกษา คณาจารย ตลอดจนผูท่ีสนใจท่ัวไปเขารวม
โครงการรับการบมเพาะวิสาหกิจ เพ่ือสรางโอกาสในการเปนผูประกอบการท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน มี
ความพรอมในการบริหารจัดการ การใหบริการ/คําปรึกษาเชิงธุรกิจ ใหความรู ใหบริการดานวิชาการ 
แกผูประกอบการและธุรกิจในชุมชน ตลอดจนมีบทบาทการเปนท่ีปรึกษาเชิงธุรกิจใหหนวยงานตางๆมา
โดยตลอด ประกอบกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพรอมในการเปนวิทยากร เปนท่ีปรึกษาแกผูเขา
รับบริการในทุกมิติในการดําเนินธุรกิจ พรอมท้ังมีความพรอมในดานอาคารสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ 
เทคโนโลยีการสื่อสาร และองคความรูใหมจากผลงานวิจัย เพ่ือสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหม ซ่ึงเปน
แหลงสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาผูประกอบการรายใหมตอไป ศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงขอเสนออนุมัติโครงการและงบประมาณตามท่ีไดรับการจัดสรร เพ่ือใชในการ
ดําเนินงานโครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ปงบประมาณ 2564 รวมเปน
งบประมาณท้ังสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  
 
4. วัตถุประสงค 
 1. ใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษา บัณฑิต และบุคคลท่ัวไปเพ่ือเปนผูประกอบการในการจัดตั้ง
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 

2. ใหการสนับสนุนดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการผลิตแกผูประกอบการและสงเสริม
ดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

3. สงเสริมความรวมมือระหวางนักศึกษา บัณฑิต บุคลากร ผูประกอบการและหนวยงานท่ี
เก่ียวของโดยมีศูนยบมเพาะเปนหนวยงานกลางในการเชื่อมโยงและสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัย 
นวัตกรรมเทคโนโลยีและศักยภาพดานวิชาการเพ่ือเชื่อมตอภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

4. สรางโอกาสทางธุรกิจแกนักศึกษา บัณฑิต ผูประกอบการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. นักศึกษา ชมรม SE-UBI CLUB  จํานวน  200  คน 

2. ผูประกอบการ  จํานวน  3 คน 
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6. วิธีการดําเนินงาน  
1. บริหารจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
2. จัดกิจกรรมสรางความตระหนัก-จิตวิญญาณผูประกอบการใหกับนักศึกษา คณาจารย ภายใน

สถาบัน 
3. จัดกิจกรรมการบริการจัดการชมรมนักศึกษา SEC 
4. จัดกิจกรรมบมเพาะผูประกอบการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U100,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. มีนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากร เขารวมกิจกรรมบมเพาะไมนอยกวา ๑๐๐ คน คน 100 
   2. เกิดผูประกอบการใหม (Entrepreneurs) หรือบริษัทจัดต้ังใหม (Start up Company) ที่ไดรับการ
พัฒนาระบบการบมเพาะวิสาหกิจอยางนอย 3 ราย 

ราย 3 

เชิงคุณภาพ    

   1. หนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษามีโครงสรางองคการ พ้ืนที่ทางกายภาพ และระบบ
บริหารจัดการที่ชัดเจน 

คร้ัง 1 

เชงิเวลา   

   1. หนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินผลการดําเนินงานไดตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

คร้ัง 1 

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           มีนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากร เขารวมกิจกรรมบมเพาะไมนอยกวา 100 คน 

เกิดผูประกอบการใหม (Entrepreneurs) หรือบริษัทจัดตั้งใหม (Start up Company) ท่ีไดรับ
การพัฒนาระบบการบมเพาะวิสาหกิจอยางนอย 3 ราย 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           หนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษามีโครงสรางองคกร พ้ืนท่ีทางกายภาพ และระบบ
การบรหิารจัดการท่ีชัดเจน 
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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) 

203110370121 1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-01/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : รหัสกิจกรรม ชื่อ
กิจกรรม หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวน
เงิน แผนการปฏิบัติงาน  
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64)
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64) 
1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฝกอบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน 80,000.00
 20,000.00 20,000.00
 20,000.00 20,000.00  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000บาท 

80,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

203110370221 2. 1คาใชสอยและวัสดุ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-01/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : รหัสกิจกรรม ชื่อ
กิจกรรม หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวน
เงิน แผนการปฏิบัติงาน  
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64)
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64) 
  1) คาใชสอยและวัสดุ
 20,000.00 7,000.00
 7,000.00 6,000.00 - 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 7,000.00 7,000.00 6,000.00 0.00 

        

รวม 100,000.00     
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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. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฝกอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากร 
เขารวมกิจกรรมบมเพาะไมนอยกวา ๑๐๐ คน 

คน 100.00 100.00 100.00 100.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หนวยบมเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษามีโครงสรางองคการ พ้ืนที่ทาง
กายภาพ และระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

2. 1คาใชสอยและวัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากร 
เขารวมกิจกรรมบมเพาะไมนอยกวา ๑๐๐ คน 

คน 100.00 100.00 100.00 100.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หนวยบมเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษามีโครงสรางองคการ พ้ืนที่ทาง
กายภาพ และระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
ไมไม ี ไมมี 

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยสมเกียรติ  แดงเจริญ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองนโยบายและแผน 
2. ช่ือโครงการ โครงการขยายความรวมมือกับองคกรตางประเทศ    

     รหัสโครงการ U6412000002 
 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 2 ดานการตางประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี 
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 
 นโยบายดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ี
สํ า คัญ ประการหนึ่ ง คือ การส งเสริมความรวม มือด านการศึกษาและการวิจัย กับองคกร/
สถาบันการศึกษาตางประเทศ เปาหมายท่ีสําคัญในการทําใหเกิดความรวมมือระหวางกลุม มีหลาย
กิจกรรม เชน กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร/
นักศึกษา การรวมพัฒนางานวิจัย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพ่ือกระชับความสัมพันธอยางยั่งยืน การ
สงเสริมความเขาใจอันดี ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาและสงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมดังกลาวจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญตอการรองรับ
ความเปนสากลในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการดําเนินการสรางเครือขายและ
ความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศเพ่ือดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธใหครอบคลุมการเสริมสรางความ
เขมแข็งทางดานวิชาการ ท้ังในดานหลักสูตร งานวิจัย และดานอ่ืน ๆ อันจะกอนใหเกิดประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือ
ระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ี 9. บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวาง
ประเทศและดานการตางประเทศ และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป  (พ.ศ.2563-2564) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและ
นวัตกรรม 

งานวิเทศสัมพันธ สังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจ 
หนาท่ี และความรับผิดชอบในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรวมมือทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยกับสถาบัน องคกรในตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการท่ีเขมแข็ง สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความเปนสากลของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ
ตลอดจนการไดรับการจัดอันดับจากสถาบันหรือองคกรจัดอันดับชั้นนําของโลกเพ่ือใหบรรลุตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเสนอโครงการขยายความรวมมือกับองคกร
ตางประเทศ  
 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกับชาวตางชาติท่ีมาเยือน  

2. เพ่ือยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหมีความเปนสากล  
3. เพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการในระดับ ASEAN และนานาชาติ  
4. เพ่ือประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ 

 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. ตอนรับ/เยือน ชาวตางประเทศ  
2. เดินทางไปราชการตางประเทศ   
3. ดําเนินการเก่ียวของกับกิจการตางประเทศ 
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7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U500,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนเครือขายกับตางประเทศ เครือขาย 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความสําเร็จของกิจกรรมที่ดําเนินการตามความรวมมือ รอยละ 65 

เชิงเวลา   
   1. รอยละของกรอบระยะเวลาที่ตองดําเนินการตามเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

 

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

203110190121 1. สรางเครือขายและขยายเครือขายความ
รวมมือกับองคกรตางประเทศ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย คาเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ คาเดินทางไปราชการภายในประเทศ 
คารับรองชาวตางประเทศ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500000.00 บาท 

500,000.00 50,000.00 200,000.00 200,000.00 50,000.00 

รวม 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. สรางเครือขายและขยายเครือขายความรวมมือกับองคกร
ตางประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการดําเนินกิจกรรม กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสําเร็จในการจัด
กิจกรรม 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

       

 
14. สาเหตหุรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยสุดารัตน  เกลี้ยงสอาด 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองนโยบายและแผน 
2. ช่ือโครงการ งานบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธและศูนยภาษา    

     รหัสโครงการ U6412000003 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตผุล 
     ดวยมหาวิทยาลัยไดมีการยกระดับศูนยภาษาและการจัดการเรียนรูดวยตนเองเปนศูนยการศึกษา
นาชาติและดําเนินงานรวมกับงานวิเทศสัมพันธ   โดยมีภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษานานาชาติ 
การพัฒนาการเรียนสอนดานภาษา การบริการทางวิชาการดานภาษา การพัฒนาทักษะทางภาษาของบุคลากร
และนักศึกษา การพัฒนาความรวมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ และดําเนินการดานตางประเทศ และ
สอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาและการเรียนรูโดยจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูเพื่อสราง
คุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาอังกฤษ ให
ผูเรียนมีความรูความสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือศึกษาคนควาองคความรูที่เปนสากลและกาวทันโลก 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายและเปาหมาย
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา งานวิเทศสัมพันธและศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติจึงขอเสนอโครงการบริหารจัดการ
งานวิเทศสัมพันธและศูนยภาษาการศึกษานานาชาต ิ
4. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหงานวิเทศสัมพันธและศูนยภาษาและการศึกษานานาชาตดิําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. กลุมเปาหมาย 

1.บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ 
2.บุคลากรศูนยภาษาและการศึกษานานชาต ิ
3.บุคลากรอ่ืนที่รวมดําเนนิงานกับงานวิเทศสัมพันธและการศึกษานานาชาต ิ

6. วิธีการดําเนินงาน 1.จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2.ดําเนนิการเชาอุปกรณสํานักงาน 3.จัดซื้อวัสด/ุคาใชสอยอ่ืน ๆ 
4.ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563  ถึง วันที่ 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U150,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงานและคาใชสอยอ่ืน ๆ คร้ัง 4 
เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด รอยละ 80 

เชิงคาใชจาย   
   1. คาใชจายในกิจกรรมการบริหารจัดการหนวยงาน รายการ 9 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการโครงการ / กิจกรรม 
เสร็จสิ้น) 
           ผลท่ีเกิดข้ึนทันที ผลโดยตรงจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเน่ืองมาจากผลผลติ) 
           ผลท่ีเกิดตอเน่ืองจากผลผลิต 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจดุหมายปลายทาง หรือผลตอเน่ืองจากผลกระทบ) 
           ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายหรือผลตอเน่ืองจากผลกระทบ 
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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) 

203110200121 1. คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   รายละเอียด : คาวัสดุอุปกรณสํานักงานและคา
ใชสอยอ่ืน ๆ เชน 
คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร แฟม 
ปากกา สมุดฯ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  75,200 บาท 

75,200.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 15,200.00 

203110200222 2. คาสาธารณรูปโภค 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาโทรศัพท ฯ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท 

4,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

203110200321 3. ศึกษาดูงานประจําหนวยงานโครงการ
จัดต้ังศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 2564 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาเดินทางไปราชการ,คาน้ํามัน, 
คาที่พัก, คาจางเหมารถตู, คาอาหาร และอ่ืน ๆ   
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70000 บาท 

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 

รวม 150,000.00     

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. คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนรายการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงานและคาใชสอยอ่ืน ๆ รายการ 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
2. คาสาธารณรูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการใชโทรศัพท คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
3. ศึกษาดูงานประจําหนวยงานโครงการ
จัดต้ังศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนศึกษาดูงานประจําหนวยงาน คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยสุดารัตน    เกลี้ยงสอาด 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองนโยบายและแผน 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา    

     รหัสโครงการ U6412000004 
 

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

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 21 ดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี 
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 : 2.2 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีเขาสูวิชาชีพไดรับการ

เสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 203 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 
คน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
Uประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตผุล 
 ดวยรัฐบาลมีนโยบายดานการศึกษาและการเรียนรูโดยจัดใหมทีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภา
อังกฤษ ใหผูเรียนมีความรูความสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือศึกษาคนควาองคความรูที่เปนสากลและ
กาวทันโลก เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดย
ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายและเปาหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเปนบันฑิตที่มีความ
พรอมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใชงานได การจัดทําแผนเพื่อดําเนินการ
ใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายโดยมีตัวชี้วัดและการประเมินผลที่ชัดเจน พิจารณาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษได
ดวยตนเอง และจัดใหนักศึกษาทุกคนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
ที่สถาบันสรางข้ึนเพื่อวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European 
Framework of Reference for languages (CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืนๆ เพื่อใหบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยกอใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคลองกับสอดคลองกับแผนกลยุทธระยะ 5 ป 
พ.ศ.2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาระดับความสามารถภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. เพื่อสรางความเขมแข็งทางดานวชิาการใหกับบุคลากร 
3.เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีความเปนนานาชาต ิ

5. กลุมเปาหมาย บุคลากรมหาวิทยาลัย 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรมภาษาอังกฤษ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563  ถึง วันที่ 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U680,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนบุคลากรทีเขารวมโครงการ คน 300 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละของจํานวนผูเขาอบรมไดรับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน รอยละ 65 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของกรอบระยะเวลาที่ตองดําเนินการตามเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) 
           ผูเขารวมโครงการมีผานการทดสอบวดัระดับ 
     ผลกระทบ (Impact)  
           ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูทีไ่ดมาปรับใชในการทํางานได 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
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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) 

202105010121 1. จางเหมาอบรมภาษาอังกฤษใหกับ
บุคคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาจางเหมาบริการจัดอบรม 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 480000 บาท 

480,000.00 0.00 0.00 480,000.00 0.00 

202105010221 2. . จางเหมาอบรมภาษาอังกฤษใหกับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาจางเหมาบริการจัดอบรมใหกับ
พนักงานสายสนับสนุน 
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 200000 บาท 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

รวม 680,000.00     

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. จางเหมาอบรมภาษาอังกฤษใหกับบุคคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการจัดอบรม คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของผูเขาอบรมไดรับการ
พัฒนาเพ่ิมข้ึน 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

2. . จางเหมาอบรมภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการจัดอบรม คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของผูเขาอบรมไดรับการ
พัฒนาเพ่ิมข้ึน 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยสุดารัตน   เกลี้ยงสอาด 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองนโยบายและแผน 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานประจําหนวยงานโครงการจัดตั้งศูนยภาษาและ
การศึกษานานาชาต ิ   

     รหัสโครงการ U6412000009 
 

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

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

ประเด็นท่ี : ไมมี 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ไมมี 
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 
 งานโครงการจัดตั้งศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ งานวิเทศสัมพันธ งานบริการวิชาการ
ฝกอบรมและหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติงาน
กิจการพิเศษท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีตามพันธกิจของแตละ
งานท่ีไดรับมอบหมายดวย ซ่ึงในแตละงานตองดําเนินการวางแผนงานและงบประมาณ ติดตามและ
ประเมินผล งานขอมูลสถิติของหนวยงาน การรายงานผลการดําเนินงานหลักสิ้นสุดในแตละกิจกรรม/
โครงการ อีกท้ังงานโครงการจัดตั้งศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติเปนหนวยงานใหม มีพันธกิจท่ีมี
ความหลากหลาย และปจจุบันพบวายังไมมีครุภัณฑท่ีมีความพรอมตอการปฏิบัติงานดังกลาว นั้น 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีการขับเคลื่อนไดอยางตอเนื่องและสามารถพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย งานโครงการจัดตั้งศูนยภาษาฯ จึงขอเสนอโครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานประจําหนวยงานโครงการจัดตั้งศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ เพ่ือดําเนินงานท้ังใน
ภาระหนาท่ีและงานกิจการพิเศษของมหาวิทยาลัย 
4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหบุคลากรภายในงานกิจการพิเศษ (งานโครงการจัดตั้งศูนยภาษาและการศึกษานา
นานาชาติ งานวิเทศสัมพันธ งานบริการวิชาการฝกอบรมและหารายได) มีครุภัณฑท่ีเพียงพอและมีความ
พรอมตอการปฏิบัติงาน 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือจัดจาง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U253,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนครุภัณฑ ช้ิน 14 
เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของกรอบระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
                      มีครุภัณฑท่ีมีความพรอมตอการปฏิบัติงาน 
     ผลกระทบ (Impact)  
           งานกิจการพิเศษ (งานโครงการจัดตั้งศูนยฯ งานวิเทศฯ งานบริการวิชาการฯ สามารถ
ขับเคลื่อนงานไดอยางตอเนื่อง) 
     ผลลัพธ (Outcome) 
                      งานกิจการพิเศษ (งานโครงการจัดตั้งศูนยฯ งานวิเทศฯ งานบริการวิชาการฯ สามารถ
ขับเคลื่อนงานไดอยางตอเนื่อง) ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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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) 

203110210131 1. จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : รายการครุภัณฑ 
1. จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค ราคา 30000 
จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 60,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 60,000.00 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000.00  บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. คอมพิวเตอรโนตบุค ราคา 30000 จํานวน 2 
เครื่อง รวมเปนเงิน 60,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 60,000.00 บาท 

60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110210231 2. จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ
ประมวลผล 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ
ประมวลผล ราคา 22000 จํานวน 5 เครื่อง รวม
เปนเงิน 110,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 110,000.00 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 110,000.00  บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับประมวลผล 
ราคา 22000 จํานวน 5 เครื่อง รวมเปนเงิน 
110,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 110,000.00 บาท 

110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110210331 3. จัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อนทึบ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : จัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อทึบ ราคา 
7800 จํานวน 5 *ใบ รวมเปนเงิน 39,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 39,000.00 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 39,000.00  บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. จัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อทึบ ราคา 7800 จํานวน 
5 บาน รวมเปนเงิน 39,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 39,000.00 บาท 
 
 

39,000.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110210431 4. จัดซื้อตูเอกสารตูเหล็กสูงบานเลื่อนทึบสูง 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : รายการครุภัณฑ 
1. จัดซื้อตูเอกสารตูเหล็กสูงบานเลื่อนทึบสูง ราคา 
5000 จํานวน 3 *ใบ รวมเปนเงิน 15,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 15,000.00 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000.00 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. จัดซื้อตูเอกสารตูเหล็กสูงบานเลื่อนทึบสูง ราคา 
5000 จํานวน 3 บาน รวมเปนเงิน 15,000.00 
บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 15,000.00 บาท 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110210531 5. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : รายการครุภัณฑ 
1. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ราคา 5800 จํานวน 5 
*เครื่อง รวมเปนเงิน 29,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 29,000.00 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29,000.00 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ราคา 5800 จํานวน 5 
เครื่อง รวมเปนเงิน 29,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 29,000.00 บาท 

29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 253,000.00     
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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. จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรโนต
บุค 

เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับประมวลผล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรโนต

บุคสําหรับประมวลมล 
เคร่ือง 5.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
3. จัดซื้อตูเอกสารบานเปด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑตูเอกสาร ใบ 5.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของการเบิกจาย รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
4. จัดซื้อตูเอกสารตูเหล็กสูงบานเลื่อนทึบสูง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ ใบ 5.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

5. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ เคร่ือง 5.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยสุดารัตน   เกลี้ยงสอาด 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองนโยบายและแผน 
2. ช่ือโครงการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ    

     รหัสโครงการ U6412000010 
 

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

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education 

Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 
เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 งานประกันคุณภาพ ไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องตามข้ันตอน โดยมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหมีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสํานัก/สถาบัน และระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินุคณภาพการศึกษาภายใน เปนประจําทุกป ดังนั้น
เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานท่ีตอเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพ งานประกันคุณภาพจึงไดจัดทําโครงการ
สนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 ข้ัน ท้ังในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ระดับสํานัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงาน และนํา
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนางาน พัฒนาบุคลากร พัฒนา
องคกร ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เปนไปตามมาตรฐานและเปนการเตรียมความพรอมรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคกรมหาชน) (สมศ.)ตอไป 
 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามองคประกอบตัวบงชี้ของหลักสูตร, คณะ, สํานัก/
สถาบัน และ มหาวิทยาลัย 

2.เพ่ือใหหลักสูตร, คณะ, สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยทราบผลการดําเนินงานตาม
องคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

3.เพ่ือพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตร, คณะ, สํานัก/สถาบัน 
และมหาวิทยาลัย ใหมีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน  

4.เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตอไป 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 1.ผูบริหาร 

2.อาจารยประจําหลักสูตร 
3.เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1.กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
2.กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
3.กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก/สถาบัน 
4.กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
 
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U1,200,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู : ดานสังคม คน 865 

   2. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา และ หรือ ศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา : 
ดานสังคมศาสตร 

รอยละ 80 

   3. จํานวนนกัศึกษาที่คงอยู : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คน 1,138 
   4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา และ หรือ ศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา : 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโล ี

รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา IQA คะแนน 4 

เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           หนวยงานระดับสํานัก/สถาบัน นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           หนวยงานมีประสิทธิภาพ วางแผนการดําเนินงานท่ีสนับสนุนใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
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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) 

203106020152 1. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับสํานัก/สถาบัน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : งบดําเนินงาน 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
รายละเอียด :  
คาตอบแทนประธานกรรมการ 3*3000=9,000 
คาตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายใน) 3*500=1,500 
คาตอบแทนกรรมการและเลขานุการ 3*500=1,500 
คาพาหนะประธานกรรมการ 3*2000=6000 
คาอาหารคณะกรรมการประเมินฯ 9*300=2,700 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคณะกรรมการประเมินฯ 9*70=630 
คาที่พักคณะกรรมการประเมินฯ 3*1500=4,500 
คาวัสดุสํานักงาน= 5,000  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,830 บาท 

30,830.00 30,830.00 0.00 0.00 0.00 

203106020221 2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2562 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2563 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : งบดําเนินงาน 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
รายละเอียด :  
คาตอบแทนประธานฯ =14000 
คาตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายนอก) =20000 
คาตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายใน) =1000 
คาตอบแทนกรรมการและเลขานุการ =1000 
คาอาหารคณะกรรมการ =3000 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคณะกรรมการ =700 
คาพาหนะประธานและกรรมการ =4000 
คาที่พักคณะกรรมการ =5000 
คาตอบแทนผูใหสัมภาษณ = 3000 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ผูใหสัมภาษณ =280 
คาวัสดุสํานักงาน =5,000  
วัสดุสํานักงาน =5,000 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56980 บาท 
 
 

56,980.00 56,980.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203106020321 3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2562 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมษายน - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : งบดําเนินงาน 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,สาธารณูปโภค 
รายละเอียด:  
คาตอบแทนประธานกรรมการ 56*3,000=16,8000 
คาตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายใน) 56*1,000=56,000 
คาตอบแทนกรรมการและเลขานุการ (บุคคลภายใน) 
56*1,000=56,000 
คาพาหนะประธานกรรมการ 56*2,000=112,000 
คาอาหารคณะกรรมการ (56*3)*300=50,400 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคณะกรรมการ (56*3)*(35*2)=11,760 
คาที่พักคณะกรรมการ 56*1500=84,000 
คาวัสดุสํานักงาน = 10,000 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 548,160 บาท 

548,160.00 0.00 0.00 300,000.00 248,160.00 

203106020421 4. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2562 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 กรกฎาคม -31 ธันวาคม 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   รายละเอียด : งบดําเนินงาน 
   รายละเอียด : ตอบแทน, ใชสอย 
รายละเอียด :  
คาตอบแทนประธานกรรมการ 4*4,000 =16,000 
คาตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายนอก) 8*3,750 =30,000 
คาตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายใน) 8*500=4,000 
คาตอบแทนกรรมการและเลขานุการ 4*500 =2,000 
คาตอบแทนผูใหสัมภาษณ 12*300=3,600 
คาอาหารคณะกรรมการ (6*300)*2 =3,600 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (6*70)*2 = 840 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืมผูใหสัมภาษณ 16*35 =560 
คาพาหนะประธาน 1*2,000=2,000 
คาพาหนะกรรมการ (บุคคลภายนอก) 2*2,000=4,000 
คาที่พักคณะกรรมการ (3*1,500)*2=9,000 
คาอาหารผูเขารวม และผูเก่ียวของ 
(25*100)*2=2,600  
คาอาหารวางและเครื่องด่ืมผูเขารวมและผูเก่ียวของ (25*
70)*2=3,500 
คาวัสดุสํานักงาน =10,000 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 91,700 บาท 

91,700.00 0.00 0.00 0.00 91,700.00 
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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) 

203106020521 5. งานบริหารจัดการ สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : งบดําเนินงาน    รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  คาอาหาร=50,000 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม=
10,000 คาเชาเหมารถโดยสาร=10,000 คาที่พัก=15,000 คาวัสดุ
สํานักงาน=75,330 คาวิทยากร=10,000 คาถายเอกสาร=50,000 
คาพาหนะ=20,000 คาเบี้ยเลี้ยง=10,000 คาลงทะเบียน=40,000 
คาหมึกเครื่องพิมพ=70,000 คากระดาษถายเอกสาร 
105*400=42,000 คาซอมแซมครุภัณฑ =10,000 รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 412,330 บาท  

412,330.00 100,000.00 200,000.00 70,000.00 42,330.00 

203106020631 6. คอมพิวเตอรสํานักงาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มกราคม -31 มีนาคม 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ     
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) 
- มีสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2GHz  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 2 TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 
240 GB จํานวน 1 หนวย - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-  มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  
 
รายการครุภัณฑ 1. ครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท 
ราคา 30,000 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 60,000.00 บาท รวม
คาครุภัณฑ เปนเงิน 60,000.00 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. คอมพิวเตอรสํานักงาน ราคา 30000 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปน
เงิน 60,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 60,000.00 บาท 

60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 

รวม 1,200,000.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย 
 

ตัวช้ีวัด(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

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

1. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับสํานัก/สถาบัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนวยงานระดับสํานัก/สถาบัน ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

กิจกรรม 100.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ งาน 100.00 0.00 0.00 0.00 
2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2562 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาคงอยู ดานสังคมศาสตร และดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 
3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่คงอยู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ ดานสังคมศาสตร รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 
4. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ประจําปการศึกษา 2562 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาคงอยู รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารงานของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลกัษณของคณะ กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 4.00 
5. งานบริหารจัดการ สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA 3.75 คะแนน งาน 5.00 5.00 5.00 5.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การใชจายงบประมาณ เปนไปตามที่กําหนด รอยละ 25.00 49.00 16.00 10.00 

6. คอมพิวเตอรสํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คอมพิวเตอรสํานักงาน รายการ 0.00 2.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คอมพิวเตอรสํานักงานเพียงพอตอการใชงาน รายการ 0.00 2.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
ไมมี ไมมี 

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองนโยบายและแผน 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน    

     รหัสโครงการ U6412000012 
 

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

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

ประเด็นท่ี : ไมมี 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ไมมี 
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   
 
3. หลักการและเหตุผล 
 เปนโครงการทท่ีตั้งข้ึนใชจายเปนรายจายประจําข้ันต่ําของหนวยงาน ซ่ึงใชขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานตลอดป งบประมาณ พ.ศ. 2564 

199



4. วัตถุประสงค 
 บริหารจัดการกองนโยบายและแผน 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 กองนโยบายและแผน 
 
6. วิธีการดําเนินงาน ซ้ือจางเบิกจายตามระเบียบทางราชการ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U235,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. รอยละของผูใชบริการ รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. รอยละการใชจายงบประมาณเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละการใชจายงบประมาณ รอยละ 60 

 

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) 

203110220121 1. คาใชจายในการไปราชการ/ศึกษาดูงาน/
ฝกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดป 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรถ อย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายในการไปราชการ/ศึกษา
ดูงาน/ฝกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 110000 บาท 

110,000.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 

203110220222 2. คาสาธารณูปโภค 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดป 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค เชนคาโทรศพัท 
แสตมป 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

203110220331 3. ครุภัณฑ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดป 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ 
เครื่องปริ้นเตอร  1 เครื่อง 15000 บาท 
เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 9200 บาท 
ชุดเครื่องสํารองไฟ 1 ขุด 9919 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34119 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร ราคา 15000 จํานวน 
1 เครื่อง รวมเปนเงิน 15,000.00 บาท 
2. เครื่องโทรสาร ราคา 9200 จํานวน 1 เครื่อง 
รวมเปนเงิน 9,200.00 บาท 
3. ชุดเครื่องสํารองไฟ ราคา 9919 จํานวน 1 ชุด 
รวมเปนเงิน 9,919.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 34,119.00 บาท 

34,119.00 34,119.00 0.00 0.00 0.00 

203110220421 4. วัสดุในการบริหารจัดการกอง 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดป 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุในการบริหารจัดการกอง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80881 บาท 

80,881.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,881.00 

รวม 235,000.00     
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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. คาใชจายในการไปราชการ/ศึกษาดูงาน/ฝกอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. คาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
3. ครุภัณฑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. วัสดุในการบริหารจัดการกอง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละ งาน 80.00 80.00 80.00 80.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพิจิกามาศ แยมปู 
 

202



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองนโยบายและแผน 
2. ช่ือโครงการ ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา    

     รหัสโครงการ U6412000013 
 

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

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 21 ดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 11 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 :  64403 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตรวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
และเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ท่ีเปนเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเปนมาตรการ
ปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยาง
โปรงใสและมีคุณธรรม โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 
เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐเขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐนั้น   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีซ่ึงเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ จะตอง
ดําเนินการภายใตยุทธศาสตรชาติดังกลาว และไดใหความสําคัญตอการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ือเปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
แนวคิดการประเมินฯ ดัชนี ตัวชี้วัด และการยกระดับคุณภาพการดําเนินงานดานคุณธรรมและความ
โปรงใสของมหาวิทยาลัยตอไป 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและเจาหนาท่ีไดรับความรูความเขาใจ สามารถ
ปฏิบัติงานไดตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ฯ  โดยเนนดานการวิเคราะหและ
นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

2.เพ่ือเพ่ิมระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
5. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและเจาหนาท่ี 
6. วิธีการดําเนินงาน -ดําเนินการตามกิจกรรม ตามเกณฑท่ีกําหนด- 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
รวบรวม วิเคราะหและจัดทํารายงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U155,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนกิจกรรม กิจกรรม 7 
เชิงคุณภาพ    

   1. รผลการดําเนินการเพ่ิมข้ึนจากปกอน รอยละ 90 
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย   

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) ( 
           1.บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู ความเขาใจและสามารถปฎิบัติได 

2.ระดับคุณธรรมและความโปรงใสไมนอยกวารอยละ90 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ไดรับความเชื่อม่ัน และไววางใจจากสังคม 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           ภาพลักษณดานคุณธรรมและความโปรงใส 
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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) 

203109010121 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผน ฯ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาสที่ 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย  วัสดุ 
-คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  12,000 
บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12000 บาท 

12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 

203109010221 2. อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการ
ดําเนินงาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาสที่ 3 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย วัสดุ 58,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 58,000 บาท 

58,000.00 0.00 0.00 58,000.00 0.00 

203109010321 3. กิจกรรม ARU รวมใจพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนองคกรใสสะอาด 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาสที่ 2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย วัสดุ  ในการ
ดําเนินงาน  30,000 บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

203109010421 4. กิจกรรมสรางเครือขายความรวมมือใน
การรณรงคปองกันและปราบปรามทุจริต 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาสที่ 2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย วัสดุ  จํานวน 55,000 
บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท 

55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 

รวม 155,000.00     
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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. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผน ฯ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดําเนินงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคะแนน รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 
3. กิจกรรม ARU รวมใจพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรใส
สะอาด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. กิจกรรมสรางเครือขายความรวมมือในการรณรงคปองกันและ
ปราบปรามทุจริต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเครือขาย รายการ 0.00 25.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการ ITA 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองนโยบายและแผน 
2. ช่ือโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการขับเคลื่อนการถายทอดแผนใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย    

     รหัสโครงการ U6412000014 
 

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

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

ประเด็นท่ี : ไมมี 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ไมมี 
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 :  P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 การทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานเปนกระบวนหนึ่งของการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ซ่ึงใน
การปฏิบัติราชการแตละปมหาวิทยาลัยมีเปาหมายและทิศทางมอบใหทุกหนวยงานนําไปดําเนินการ
อยางชัดเจนดังนั้นการจัดใหมีเวทีในการรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการจึงเปนสิ่งจําเปน ท่ีจะให
ทุกหนวยงานไดนําสิ่งท่ีตนดําเนินการไป มารายงานใหเปนท่ีรับรูและรับทราบโดยท่ัวกัน และรวมถึง
สรางใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรูในการปฏิบัติราชการและการดําเนินงานตามพันธกิจระหวางผูบริหาร
มหาวิทยาลัยและผูบริหารหนวยงาน รวมถึงบุคลากร-เจาหนาท่ีอีกทางหนึ่งดวยกองนโยบายและแผน จึง
ไดเสนอโครงการนี้ข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดการดําเนินการในมิติดังท่ีกลาวมา 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหหนวยงานไดรายงานผลการปฏิบัติราชการของแผนตางๆ 

2.เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิบัติราชการและการดําเนินการตามพันธกิจระหวาง
ผูบริหารหนวยงาน รวมถึงบุคลากร-เจาหนาท่ี 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร/อาจารย/บุคลากร-เจาหนาท่ี 
 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U300,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนผูเขารวมประชุม คน 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมการประชุม รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 85 
เชิงคาใชจาย   

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

202203010121 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดปงบ 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300000 บาท 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 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. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
       

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพิจิกามาศ แยมบู 
 

209



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองนโยบายและแผน 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาระบบบัญชี 3มิติ (เฟรส 2)    
     รหัสโครงการ U6412000015 

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

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

ประเด็นท่ี : ไมมี 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart 

University 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

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

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน  ระบบเดิมไมสามารถใหขอมูลหรือ
ทํางานไดตามตองการ มีการดําเนินงานหลายข้ึนตอน ยุงยากในการรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาจัดทําขอมูล
สรุปสําหรับการติดตามการปฏิบัติงานโดยรวมขององคการ จึงจําเปนตองพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบัญชี 
3มิติ ซ่ึงจะชวยใหข้ันตอนการปฏิบัติงานภายในและกระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือพัฒนาระบบใหครอบคลุมทุกการใชงาน 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากร 
 
6. วิธีการดําเนินงาน พัฒนาระบบ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U500,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ระบบบัญชี 3 มิติ คร้ัง 1 

เชิงคุณภาพ    
   1. ระบบไดรับการพัฒนา คร้ัง 1 
เชิงเวลา   

   1. รอยระการใชจายรายไตรมาส รอยละ 85 
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) 

203201010121 1. จางพัฒนาระบบ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดปงบ 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : จางพัฒนาระบบ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500000 บาท 

500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 

รวม 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. จางพัฒนาระบบ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบไดรับการพัฒนา งาน 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีระบบไดรับการพัฒนา งาน 0.00 0.00 0.00 1.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพิจิกามาศ แยมบู 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองนโยบายและแผน 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน    

     รหัสโครงการ U6412000016 
 

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

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

ประเด็นท่ี : ไมมี 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University ตามเกณฑ

มาตรฐาน UI GreenMetric 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64E01 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน 
    ผลผลิต/โครงการ :  P501 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
    แผนงาน :  P5 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI 
GreenMetric) (5,200 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 
 [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 เปนโครการท่ีตั้งข้ึนเพ่ือรองรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีไมไดตั้งงบประมาณไวตามแผนการใชจายงบประมาณ 
 
4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือรองรับการดําเนินงานกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากร 
 
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินงานกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U5,836,410.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Targ  
เชิงปริมาณ   
เชิงคุณภาพ    
เชิงเวลา   

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) 

205101010154 1. โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดปงบ 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

รายจายอ่ืน 
   รายละเอียด : โครงการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5836410. บาท 

5,836,410.00 0.00 0.00 0.00 5,836,410.00 

รวม 5,836,410.00     

 
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. โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไมมี งาน 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไมมี งาน 0.00 0.00 0.00 1.00 
       

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพิจิกามาศ แยมบู 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองบริการการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ กองบริการ
การศึกษา    

     รหัสโครงการ U6413000002 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 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   
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3. หลักการและเหตุผล 
 กองบริการการศึกษา  เปนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการ
เรียนการสอนการจัดสอบ การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนขอมูลดานการศึกษา งานดาน
วิชาการ  ใหแกอาจารย นักศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  ซ่ึงพันธกิจดังกลาว 
จําเปนตองไดปรับปรุง และพัฒนาดานเครื่องมือ อุปกรณ ครุภัณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงจะสงผลใหการใหบริการดานวิชาการตาง ๆ รวดเร็ว ถูกตอง และไดรับความพึงพอใจ จึงจําเปนตอง
จัดเตรียมครุภัณฑ ใหเพียงพอ เหมาะสม และพรอมใชงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน และการใหบริการแก
นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีเขารับบริการจากกองบริการการศึกษามี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติงานบริการของกองบรกิารการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. บุคลากรกองบริการการศึกษา   จํานวน 10 คน 
6. วิธีการดําเนินงาน 1. จัดซ้ือครุภัณฑ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 31/12/2563    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U128,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนครุภัณฑที่จัดซื้อ เคร่ือง 16 

เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลลากรกองบริการการศึกษามีครุภัณฑเพียงพอและพรอมใชงาน ตลอดปงบประมาณ ป 1 
เชิงเวลา   

   1. รอยละการเบิกจายเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามแผนการใชงบประมาณ รอยละ 100 
เชิงคาใชจาย   
   1. ตนทุนการพัฒนางานบริการของบุคลากรตอหัว บาท 12,800 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           กองบริการการศึกษาไดรับครุภัณฑใหม ท่ีเพียงพอตอการใชงานและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           การปฏิบัติงานของกองบริการการศึกษา มีความรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           กองบริการการศึกษาสามารถยกระดับการปฏิบัติงาน และการใหบริการไดมาตรฐาน 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

203110230131 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/256-31/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 
GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 9 
MB  
-มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใชหนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  
3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB  
-มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  
-มี DVD-RW หรือดีกวา จานวน 1 หนวย  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
-มีแปนพิมพและเมาส  
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  
ราคา 22,000 บาท  
จํานวน 4 เครื่อง  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 88,000 บาท 
 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร ราคา 22000 จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 88,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 88,000.00 บาท 

88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110230231 2. จัดซื้อปริ้นทเตอร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi  

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-มีความเร็วในการพิมพสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm)  
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB  
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได  
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
-สามารถถายสําเนาเอกสารได  
-สามารถทาสาเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา  
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต  
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน  
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ราคา 10,000 บาท   จํานวน 1 เครื่อง 
รายการครุภัณฑ 
1. ปริ้นทเตอร ราคา 10000 จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 10,000.00 บาท 

203110230331 3. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องสารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
-มีกาลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)  
-สามารถสารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที  
ราคา 2,500 บาท  
จํานวน 10 เครื่อง  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องสํารองไฟ ราคา 2500 จํานวน 10 รายการ รวมเปนเงิน 25,000.00 บาท 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110230431 4. จัดซื้อเครื่องปมนูน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ปมนูนคันโยก บล็อกทองเหลือง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
ปมกระดาษ ความหนา ไดต้ังแต 50 ถึง 300 แกรม  
ราคา 5,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องปมนูน ราคา 5000 จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 5,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 5,000.00 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 128,000.     
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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. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 4 รายการ 4.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กองบริการการศึกษามีครุภัณฑเพียงพอและพรอมใชงาน ตลอดปงบประมาณ ป 4.00 0.00 0.00 0.00 
2. จัดซื้อปริ้นทเตอร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑที่จัดซือ้ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กองบริการการศึกษามีครุภัณฑเพียงพอและพรอมใชงาน ตลอดปงบประมาณ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
3. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑที่จัดซื้อ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : กองบริการการศึกษามีครุภัณฑเพียงพอและพรอมใชงาน ตลอดปงบประมาณ ป 1.00 0.00 0.00 0.00 

4. จัดซื้อเครื่องปมนูน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑที่จัดซื้อ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กองบริการการศึกษามีครุภัณฑเพียงพอและพรอมใชงานอยางสมบูรณ ตลอดปงบประมาณ ป 1.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองบริการการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ การบริหารจัดการศูนยสหกิจศึกษา    

     รหัสโครงการ U6413000003 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกร

วิชาชีพเพ่ือการจัดการเรียนรู 
เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

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

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 ศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานกลางมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร ทุกคณะ 
ทุกสาขาวิชา โดยดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานสหกิจศึกษา จัดหาแหลงงานใหมและสรางเครือขาย
ความรวมมือกับสถานประกอบการ เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา   อาจารยนิเทศ สารสนเทศ และ
ประสานงานตามกระบวนการสหกิจศึกษา ท้ังกระบวนการกอน ระหวาง และหลัง 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงอาจารยเขารับการอบรมการนิเทศสหกิจศึกษา เพ่ือใหอาจารยสามารถนิเทศนักศึกษา
สหกิจศึกษาได  

2. เพ่ือพบปะสถานประกอบการในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง  
3. จัดประกวดสหกิจ สําหรับนักศึกษา และสถานประกอบการ เพ่ือเปนเวทีในการแสดงผลงาน

ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
4. มีนักศึกษาและสถานประกอบการไดประกวดผลงาน 1 ครั้ง 

 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. อาจารยท่ีจะเขาอบรมอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา   จํานวน  4  คน  

2. มีสถานผูประกอบการในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง  จํานวน 25   แหง 
3. นักศึกษาสหกิจศึกษาชั้นปท่ี 4   จํานวน  55  คน 
4. นักศึกษา และสถานประกอบการ ไดประกวดผลงาน   1  ครั้ง 

 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. สงอาจารยไปอบรมการนิเทศสหกิจศึกษา 
2. พบผูประกอบการในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง 
3. จัดกิจกรรมการประกวดสหกิจ สําหรับนักศึกษาและสถานประกอบการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U96,500.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. พัฒนาอาจารยนิเทศใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนในการนิเทศงานสหกิจ
ศึกษา 

คน 4 

   2. มีสถานประกอบการรายใหม แหง 25 
   3. นักศึกษาและสถานประกอบการไดรับรางวัล คน 10 
เชิงคุณภาพ    

   1. อาจารยผานการอบรม และสามารถออกนิเทศนักศึกษาสหกิจได คน 4 
   2. อาจารยนิเทศที่ผานการอบรมแลวสามารถนําความรูไปดําเนินงานหรือปรับปรุงการดําเนินงานสห
กิจศึกษาหนวยงานใหเกิดการบูรณาการ การเรียนกับการทํางานของนักศึกษาได 

คน 4 

   3. นักศึกษาและสถานประกอบการไดรับรางวัล คน 10 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนด รอยละ 80 

เชิงคาใชจาย   
   1. ตนทุนตอการบริหารจัดการศูนยสหกิจศึกษา บาท 96,500 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 

 1. อาจารยนิเทศมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนในการนิเทศงานสหกิจ
ศึกษา 

2. มีสถานประกอบการรายใหม 
3. นักศึกษาและสถานประกอบการไดรับรางวัล 

     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
1. อาจารยนิเทศท่ีผานการอบรมแลวสามารถนําความรูไปดําเนินงานหรือปรับปรุงการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาหนวยงานใหเกิดการบูรณาการ การเรียนกับการทํางานของนักศึกษาได  
2. อาจารยนิเทศท่ีผานการอบรมแลวสามารถนําความรูไปดําเนินงานหรือปรับปรุงการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาหนวยงานใหเกิดการบูรณาการ การเรียนกับการทํางานของนักศึกษาได 
3. นักศึกษาและสถานประกอบการไดรับรางวัล 

     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           ศูนยสหกิจศึกษา ไดดําเนินการใหมีการอบรมอาจารยนิเทศ สงผลใหอาจารยสามารถนิเทศ
นักศึกษาไดตามมาตรฐานสหกิจศึกษา และศูนยสหกิจศึกษามีการบรรลุขอตกลงความรวมมือกับสถาน
ประกอบการใหมเพ่ิมข้ึน สงผลใหมีนักศึกษามีแหลงหางานมากข้ึน และนักศึกษาไดแสดงผลงานหลัง
กลับจากสหกิจศึกษา ทําใหนักศึกษามีโอกาสไดงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษาสูงข้ึน 
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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) 

202102030121 1. การพัฒนาอาจารยนิเทศสหกิจศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย 
   รายละเอียด : คาลงทะเบียนอบรมอาจารย
นิเทศสหกิจศึกษา คาใชจายในการไปราชการ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

202102030221 2. การพบปะสถานประกอบการในพ้ืนที่
จังหวัดพระนครศรีพระอยุธยาและจังหวัด
ใกลเคียง 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาวัสดุและใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายในการไปราชการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36,500 บาท 

36,500.00 16,500.00 0.00 20,000.00 0.00 

202102030321 3. การจัดประกวดสหกิจ สําหรับนักศึกษา 
และสถานประกอบการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   30/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาวัสดุและใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายกรรมการ คาอาหารวาง 
คารางวัล    
คาวัสดุ/คาถายเอกสาร 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

รวม 96,500.00     
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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. การพัฒนาอาจารยนิเทศสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : 1. จํานวนอาจารยที่ไดรับการ
พัฒนาในการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

คน 4.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
มีความรูจากการอบรมสหกิจศึกษามากข้ึนและสามารถ
เปนอาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจได 

คน 4.00 0.00 0.00 0.00 

2. การพบปะสถานประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีพระ
อยุธยาและจังหวัดใกลเคียง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการ จํานวน 25 
แหง 

แหง 10.00 0.00 10.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดรับความรวมมือจากสถาน
ประกอบการเพ่ิมมากข้ึน 

คน 25.00 0.00 25.00 0.00 

3. การจัดประกวดสหกิจ สําหรับนักศึกษา และสถาน
ประกอบการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประกวดสหกิจ สําหรับนักศึกษา
และสถานประกอบการ จํานวน 1 ครั้ง 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาและสถานประกอบการ
ไดรับรางวัล 

คน 0.00 0.00 10.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

225



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองบริการการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและออกฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา    

     รหัสโครงการ U6413000004 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ดวยในแผนการเรียนไดจัดรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษาไวในภาคเรียนท่ี 
1/2563, 2/2563 และ 1/2564 จึงจําเปนตองจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาใหกับ
นักศึกษากลุมรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และจัดหาแหลงสถานประกอบการเพ่ือใหนักศึกษาไดออก
ปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ฯ 
สถานประกอบการ งานท่ีนักศึกษาปฏิบัติจะตองตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเนนการเรียนรูโดยใช
ประสบการณจากการทํางานจริงเปนหลัก เนนใหนักศึกษาไดทําโครงงานพิเศษ (Project) ท่ีมีประโยชน
ตอสถานประกอบการ ซ่ึงนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จไดภายใน 4 เดือน ทําใหนักศึกษา
สามารถเรียนรูประสบการณจากการทํางาน และมีคุณภาพตรงตามท่ีสถานประกอบการตองการมาก
ท่ีสุด 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ใหนักศึกษาไดรับความรู ประสบการณ
เรียนรู สูโลกแหงการทํางานสหกิจศึกษา และทักษะในการใชภาษาและเทคโนโลยี 

2. เพ่ือใหนักศึกษาท่ีออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ การนิเทศ และการ
ปจฉิมตามมาตรฐานท่ีสหกิจศึกษากําหนด 

3. เพ่ือใหนักศึกษาท่ีออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกคนไดรับการสัมมนา ตามมาตรฐานท่ีสหกิจ
ศึกษากําหนด 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. นักศึกษาสหกิจศึกษาชั้นปท่ี 3 และ 4 จํานวน     180  คน  

2. มีสถานผูประกอบการในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง   จํานวน 25  แหง  
 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. นักศึกษาสหกิจศึกษาชั้นปท่ี 3 และ 4  จํานวน     180  คน  
2. มีสถานผูประกอบการในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 25  แหง  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U77,950.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา คน 125 

   2. นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คน 55 
   3. จัดสัมมนาใหนักศึกษาหลังกลับจากออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คน 55 
เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ไดรับความรูในการเตรียมความพรอมกอนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

คน 125 

   2. นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสามารถไดงานทําหลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จ คน 55 
   3. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสัมมนาจะไดรับความรู และประสบการณตาง ๆ กอนออกไปทํางานจริง คน 55 

เชิงเวลา   
   1. รอยละการดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 95 
เชิงคาใชจาย   

   1. ตนทุนตอการพัฒนานักศึกษาตอคน บาท 433 

 

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

202102040121 1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย    
   รายละเอียด : คาวัสดุ/คาถายเอกสาร 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท 

1,500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 

202102040221 2. กิจกรรมการออกฝกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร คานิเทศ
นักศึกษา คาอาหาร วัสดุ/คาถายเอกสาร 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 49,450 บาท 

49,450.00 7,000.00 25,000.00 7,000.00 10,450.00 

202102040321 3. กิจกรรมการจัดสัมมนาใหนกัศึกษาที่กลับ
จากการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร 
วัสดุ/คาถายเอกสาร 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท 

27,000.00 9,700.00 0.00 17,300.00 0.00 

รวม 77,950.00     
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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. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาไดเรียนรายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา 

คน 0.00 125.00 125.00 125.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู และการเตรียม
ความพรอมกอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

คน 0.00 125.00 125.00 125.00 

2. กิจกรรมการออกฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 

คน 55.00 55.00 55.00 55.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 

คน 55.00 55.00 55.00 55.00 

3. กิจกรรมการจัดสัมมนาใหนักศึกษาที่กลับจากการออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสัมมนา คน 150.00 0.00 150.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู
และการเตรียมความพรอมกอนไปทํางานจริง 

คน 150.00 0.00 150.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองบริการการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป นักศึกษาภาคปกต ิ   

     รหัสโครงการ U6413000006 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart 

University 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 401 ระดับความพรอมและวุฒิภาวะขององคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Connected Government) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
UประเภทโครงการU [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่องแนวทางการปฏิบั ติตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2552  กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือใหได
บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
การบริหารจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอยางยิ่งหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมีความจําเปนท่ีจะตองใชวัสดุ
ในการจัดการเรียนการสอน  การจัดทําสื่อการสอนเอกสารสอน  การจัดกิจกรรมตาง ๆ และเอกสารการ
ประเมินผลการศึกษา  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร จึงจําเปนตองมี
การจัดงบประมาณคาใชจายเพ่ือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 
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4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไปมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปทุกคณะ ประจําปการศึกษา 2563 
6. วิธีการดําเนินงาน 1. จัดซ้ือวัสดุรายวิชาศึกษาท่ัวไป  
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U550,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ ภาคเรียน 2 

เชิงคุณภาพ    
   1. 1. ดําเนินการบริหารคาวัสดุ รายวิชาศึกษาทั่วไปไดถูกตอง ตามจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาคเรียน 2 
เชิงเวลา   

   1. 1. ดําเนินการเบิกจายเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 95 
เชิงคาใชจาย   
   1. คาใชจายรวมไมเกินวงเงินที่ไดรับการจัดสรร บาท 550,000 

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

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

202104020121 1. การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป  
ภาคปกติ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยและวัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุรายวิชาศึกษาทั่วไป 
550,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 550,000 บาท 
 

550,000.00 0.00 230,000.00 0.00 320,000.00 

รวม 550,000.00     

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป  ภาคปกติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 

ภาคเรียน 0.00 1.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ดําเนินการบริหารคาวัสดุ 
รายวิชาศึกษาทั่วไปไดถูกตอง ตามจํานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียน 

ภาคเรียน 0.00 1.00 0.00 1.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองบริการการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา ภาคปกต ิ   

     รหัสโครงการ U6413000007 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตผุล 
 กองบริการการศึกษา  เปนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนการพัฒนางานประมวล  การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษาและการใหบริการแกนักศึกษา  
อาจารย  และบุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งพันธกิจดังกลาว  เปนงานที่ตองจัดทําขอมูล  
การติดตอประสานงาน การออกเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับการศึกษา  ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของกองบริการ
การศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน  ใหเพียงพอ เหมาะสมและพรอมใชงาน  
4. วัตถุประสงค 
 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา ใหการปฏิบัติงานและการบริการตาง ๆ มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
5. กลุมเปาหมาย  บุคลากรกองบริการการศึกษาและผูรับบริการ   
6. วิธีการดาํเนินงาน ซื้อจางเบิกจายวัสดุสํานกังาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายเดินทางไปราชการ และคาซอมครุภัณฑ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563  ถึง วันที่ 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U348,500.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. 1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับจัดสรรวัสดุ อุปกรณ คาใชสอยตาง ๆ เหมาะสม และเพียงพอใน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ตลอดปงบประมาณ 

คน 11 

เชิงคุณภาพ    
   1. 1. รอยละความพึงพอใจของผูไดรับการบริการจากกองบริการการศึกษา รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 4 
เชิงคาใชจาย   

   1. 1. รอยละของจํานวนคาใชจายของโครงการที่สามารถเบิกจายไดทันตามเวลาที่กําหนดไว รอยละ 95 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถงึ ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการโครงการ / 
กิจกรรม เสร็จส้ิน) 
           บุคลากรที่ไดรับจัดสรรวัสดุ อุปกรณ คาใชสอยตาง ๆ เหมาะสม และเพียงพอในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ตลอดปงบประมาณ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           - บุคลากรกองบริการการศึกษาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- การใหบริการมีความถูกตอง และรวดเร็ว  
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ) 
           - ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ กองบรกิารการศึกษา เปนการสงเสริมภาพลักษณที่ดี
ของหนวยงานและมหาวทิยาลัย 

- ยกระดับการบริการดานการศึกษา และพัฒนางานบริการไปสูความเปนเลิศ ไดมาตรฐานทุกงาน 
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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) 

203110240121 1. คาวัสดุ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอยและวัสดุ 
   รายละเอียด :  
คาวัสดุ/คาถายเอกสาร  200000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000 บาท 

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

203110240221 2. คาจางเหมาบริการ/คาซอมครุภัณฑ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563/30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยและวัสดุ 
   รายละเอียด :  
คาจางเหมา/คาซอมรุภัณฑ  70,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท 

70,000.00 0.00 60,000.00 0.00 10,000.00 

203110240322 3. คาโทรศัพท/แสตมป 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาโทรศัพท/แสตมป 6,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท 

6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

203110240421 4. คาใชจายในการไปราชการ/ประชุม/
ศึกษาดูงาน/ฝกอบรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย , คาตอบแทน 
คาใชจายในการไปราชการ/ประชุม/ศึกษาดูงาน/
ฝกอบรม 72,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 72,500 บาท 

72,500.00 3,000.00 12,000.00 54,500.00 3,000.00 

รวม 348,500.00     
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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. คาวัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับจัดสรรวัสดุ อุปกรณ คาใชสอยตาง ๆ 
เหมาะสม และเพียงพอในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ตลอดปงบประมาณ 

คน 11.00 11.00 11.00 11.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.วัสดุที่จัดหาเหมาะสม  และเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน/การ
ใหบริการ ตลอดปงบประมาณ 

เดือน 12.00 12.00 12.00 12.00 

2. คาจางเหมาบริการ/คาซอมครุภัณฑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จํานวนครุภัณฑที่ไดรับการซอมบํารุง เพ่ือใหพรอมใชงาน เคร่ืองๆ 3.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.กองบริการการศึกษามีครุภัณฑ อุปกรณในสํานักงานที่สภาพพรอมใช

งาน ตลอดปงบประมาณ 
เดือน 12.00 12.00 12.00 12.00 

3. คาโทรศัพท/แสตมป ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จํานวนการเบิกจายคาโทรศัพท กองบริการการศึกษา คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. รอยละความถูกตองในการเบิกจายคาสาธารณูปโภค รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
4. คาใชจายในการไปราชการ/ประชุม/
ศึกษาดูงาน/ฝกอบรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จํานวนการเบิกจายคาใชจายในการไปราชการ/ประชุม/ศึกษาดูงาน คร้ัง 1.00 3.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. รอยละความถูกตองเอกสารเบิกจายคาใชจายในการไปราชการ/
ประชุม/ศึกษาดูงาน 

รอยละ 0.00 100.00 100.00 100.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ.2564    

     รหัสโครงการ U6414000001 
 

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 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P203 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
      ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาซ่ึง
มีท้ังนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.บป.  และในแตละปการศึกษาจะมีจํานวนบัณฑิตและ
มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลายสาขาท่ีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  ท้ังนี้ สําหรับในป พ.ศ. 
2564 บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีจํานวนท้ังสิ้น 1,400  คน  
ซ่ึงในปการศึกษา 2561-2562  สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี  เสด็จแทนพระองค
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและวิทยาลัย
พลศึกษาในโครงการสมทบ เขตภาคกลาง ประจําปการศึกษา  2561-2562  ในชวงกําหนดการท่ีทาง
สํานักพระราชวังกําหนด ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการจัดกิจกรรมการฝกซอมและงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรในป พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคจึงขอดําเนินงานตาม
โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหกับบัณฑิต และ
มหาบัณฑิต            

2.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบัณฑิต และมหาบัณฑิตไดเขารวมงานพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบตัร         

3.เพ่ือสรางความรวมมือในการทํางานระหวางมหาวิทยาลัยกับพ้ืนท่ีโดยการสรรหาและมอบ
ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใหกับคนในพ้ืนท่ี  
5. กลุมเปาหมาย 
 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีเขารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวน 1,400 คน 
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ.2564 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U250,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. บัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร คน 1,400 
เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 

เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           บัณฑิตที่จบการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
     ผลกระทบ (Impact)  
           บัณฑิตมีความภาคภูมิใจสามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           บัณฑิตที่จบการศึกษามีงานทาํภายในระยะเวลา 1 ป 
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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) 

202301030121 1. กิจกรรมการฝกซอมยอย ฝกซอมรวม 
และฝกซอมใหญ 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาส 3 
สถานที่ดําเนินการ  มหาวิทยาลัย 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.คาปกปริญญาบัตร 1,400 ปกๆละ 85 รวม 119,000 บาท 
2.คาใบปริญญาบัตร 1,400 ใบๆละ 11 บาท รวม 15,400 บาท 
3.คาวัสดุ 16,490 บาท  

150,890.00 0.00 0.00 150,890.00 0.00 

202301030221 2. กิจกรรมงานพิธีรับพระราชทานปริญญา
บัตร 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาสที่ 3 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : 1.คาเบื้ยเลี้ยงผูบริหาร 15 คนๆละ1วันๆละ270 บาท รวม 4,050 บาท 
2.คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย เจาหนาที่ 160 คนๆละ1 วันๆละ240บาท รวม38,400 บาท 
3.คาเชารถตู 20 คันๆละ1วันๆละ2,500บาท รวม 50,000บาท 
4.คาน้ํามันรถตู 6 คันๆละ1,000บาท รวม 6,000บาท 
5.คาทางดวน 660 บาท  

99,110.00 0.00 0.00 99,110.00 0.00 

รวม 250,000.00     

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. กิจกรรมการฝกซอมยอย ฝกซอมรวม และฝกซอมใหญ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการดําเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ.2564 คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบัณฑิตที่เขารวม รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
2. กิจกรรมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการดําเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ.2564 คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบัณฑิตที่เขารวม รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ บริหารจัดการหอพักนักศึกษา    

     รหัสโครงการ U6414000002 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตผุล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กองพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ในการจัดบริการดานที่พักอาศัย
สําหรับนักศึกษา สําหรับนักศึกษาหญิง และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฯ หอพักนักศึกษาจึงมุงเนนการ
จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา และจัดบริการดานกายภาพที่
สงเสริมคุณภาพชีวิตรวมทั้งฝกใหนักศึกษา มีระเบียบ วินัย มีน้ําใจตอผูอ่ืน สามารถใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข 
4. วัตถุประสงค 

1.เพื่อสนับสนนุบริการและอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูตางจงัหวัดไดมทีี่พัก
ปลอดภัย  

2.เพื่อสนับสนนุบริการและอํานวยความสะดวกใหแกอาจารย เจาหนาที่ บุคคลทั่วไปเขาพักภายใน
หอพัก 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษาเปนผูที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอหนาที่และการ และใชชีวติอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุขหอพักนักศึกษามีความพรอมสําหรับดําเนนิการดานหอพักนักศึกษามีวัสดไุฟฟา ประปา มีสภาพ
ภูมิทัศนที่ดี และเอ้ืออํานวยตอการพักอาศัย 
6. วิธีการดําเนินงาน 1. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อคาใชสอยและวัสดุตรงตามไตรมาสงบไปราชการ อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563  ถึง วันที่ 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U1,464,602.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนนักศึกษา คณาจารยที่เขารับบริการ คน 100 
เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 

เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output 
           มีการพัฒนาระบบบริหารและบุคลากรในหนวยงานใหมีประสิทธภาพเพิ่มข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลติ) 
           เกิความรวดเร็ว ทันสมัย และโปรงใส ตามหลักธรรมมาภิบาล 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพึงพอใจสงผลกับภาพลักษณที่ดีขององคกร 
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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) 

203110250121 1. คาตอบแทนลวงเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1ตุลาคม 2563-30กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   หอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาปฏิบัติงานลวงเวลาวันเสาร-
อาทิตยหอพักนักศึกษา จํานวนเงิน 126780 
รวมเปนเงินทัง้สิ้น 127680 บาท 

127,680.00 31,920.00 31,920.00 31,920.00 31,920.00 

203110250221 2. งานบริหารจัดการสํานักงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   หอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.คาวัสดุงานบานงานครัว/งาน
สวน/วัสดุไฟฟา/ประปา เปนเงิน 867722 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 867722 บาท 
  

867,722.00 250,000.00 300,000.00 250,000.00 67,722.00 

203110250332 3. งานปรับปรุงระบบปมน้ําหอพัก 4 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมษายน 2564-30 มิถุนายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   หอพักนกัศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

สิ่งกอสราง 
   รายละเอียด : งานปรับปรุงระบบปมน้ําหอพัก 4  
จํานวน 1 งาน เปนเงิน 450000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 450000 บาท 

450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 

203110250422 4. คาบริการโทรศัพท 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563-30กันยายน2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   หอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาบริกาโทรศัพท หอพักนักศึกษา 
19200 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น19200 บาท 

19,200.00 6,400.00 4,800.00 4,800.00 3,200.00 

รวม 1,464,602.00     
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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. คาตอบแทนลวงเวลา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนลวงเวลา คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. งานบริหารจัดการสํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
3. งานปรับปรุงระบบปมน้ําหอพัก 4 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการปรับปรุงระบบปมน้ําหอพัก 4 คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

4. คาบริการโทรศัพท ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการเบิกจายคาโทรศัพท คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา    

     รหัสโครงการ U6414000003 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
3. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานท่ีใหบริการแกนักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี และผูใชบริการ
ท่ีเก่ียวของเปน ภารกิจหลัก จึงควรเตรียมความพรอมในดาน วัสดุ อุปกรณเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ ให
เพียงพอตอการใชงาน และตองมีระบบการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว พรอมใชงานเพ่ือ 
สนับสนุนในการบริหารจัดการและการใหบริการดานขอมูลแกนักศึกษาไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
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4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการของกองพัฒนานักศึกษาใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ   
5. กลุมเปาหมาย 
 1. จํานวนนักศึกษา คณาจารย เจาหนาท่ีท่ีเขารับบริการ จํานวน100 คน 
6. วิธีการดําเนินงาน        

1.ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ 
2.ดําเนินการซอมแซมปรับปรุงครุภัณฑ  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U200,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ ที่เขารับบริการ คน 100 

เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรบัจัดสรร รอยละ 80 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           มีการจัดหาและซอมแซมครุภัณฑในหนวยงานใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเอ้ือประโยชน
ใหกับผูรับบริการ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           เกิดความรวดเร็ว ทันสมัย สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพึงพอใจสงผลกับภาพลักษณท่ีดีขององคกร 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110260121 1. งานซอมแซมครุภัณฑ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1ต.ค.63-30 ก.ย.64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : 1.ซอมแซมครุภัณฑ เปนเงิน 
63000 บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 63000 บาท 

63,000.00 20,000.00 20,000.00 23,000.00 0.00 

203110260231 2. 2.จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาสที่1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : 1.ดําเนินการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรจํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท 
2.ดําเนินการจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมไมคหอง
ประชุม 1 ชุดๆละ 93,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น137,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร ราคา 22000 จํานวน 2 
เครื่อง รวมเปนเงิน 44,000.00 บาท 
2. ชุดเครื่องเสียงพรอมไมคหองประชุม ราคา 
93000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 93,000.00 
บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 137,000.00 บาท 

137,000.00 137,000.00 0.00 0.00 0.00 

        

รวม 200,000.00     
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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. งานซอมแซมครุภัณฑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการซอมแซมครุภัณฑ คร้ัง 2.00 1.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 
2. 2.จัดซือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ รายการ 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการไม
นอยกวา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ งานหอพักนักศึกษา    

     รหัสโครงการ U6414000004 
 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
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 
 หอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานท่ีใหบริการแกนักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี 
และผูใชบริการท่ีเก่ียวของเปน ภารกิจหลัก จึงควรเตรียมความพรอมในดาน วัสดุ อุปกรณเครื่องใช
สํานักงาน และครุภัณฑตาง ๆ ใหเพียงพอตอการใชงาน อํานวยความสะดวก และตองมีระบบการ
ติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว พรอมใชงานเพ่ือสนับสนุนในการบริหารจัดการและการใหบริการ
ดานขอมูลแกนักศึกษาไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ   
5. กลุมเปาหมาย 
 จํานวนนักศึกษา คณาจารย เจาหนาท่ีท่ีเขารับบริการ จํานวน 430 คน 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1.ดําเนินการซอมแซมครุภัณฑ 
2.ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U240,898.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

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

เชิงเวลา   
   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           มีการซอมแซมครุภัรฑในหนวยงานใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           เกิดความรวดเร็ว ทันสมัย สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพอใจสงผลกับภาพลักษณท่ีดีตอองคกร 
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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) 

203110270121 1. งานซอมแซมครุภัณฑ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   หอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ซอมแซมครุภัณฑ เปนเงิน 50000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 15,000.00 20,000.00 10,000.00 5,000.00 

203110270231 2. จัดซื้อเครื่องตัดแตงฟนสลับพรอมแทน
ชารตแบต 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   หอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : 1.ดําเนินการจัดซื้อเครื่องตัดแตงฟนสลับ 1 เครื่อง เปนเงิน 
19700 บาท 
2.ดําเนินการจัดซื้อสวานไรสาย 1 เครื่อง เปนเงิน 6800 บาท 
3.ดําเนินการจัดซื้อเครื่องตัดหญาสะพายขอแข็ง 1 เครื่อง เปนเงิน 9400 บาท 
4.จัดซื้อพัดลมโคจร 30 ตัว ตัวละ 1904.60 เปนเงิน 57138 บาท 
5.ดําเนินการจัดซื้อตูเสื้อผาบานทึบ 14 หลัง หลัง ละ 6990 บาท เปนเงิน 
97860 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 190898 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องตัดแตงฟนสลับพรอมแทนชารตแบต ราคา 19700 จํานวน 1 ตัว รวม
เปนเงิน 19,700.00 บาท 
2. สวานไรสาย ราคา 6800 จํานวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 6,800.00 บาท 
3. เครื่องตัดหญาสะพายขอแข็ง ราคา 9400 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 
9,400.00 บาท 
4. จัดซื้อพัดลมโคจร ราคา 1904.60 จํานวน 30 ตัว รวมเปนเงิน 57,138.00 
บาท 
5. ตูเสื้อผาบานทึบ ราคา 6990 จํานวน 14 ชุด รวมเปนเงิน 97,860.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 190,898.00 บาท 

190,898.00 0.00 190,898.00 0.00 0.00 

        

รวม 240,898.00     
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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. งานซอมแซมครุภัณฑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการซอมแซมครุภัณฑ คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
2. จัดซื้อเครื่องตัดแตงฟนสลับพรอมแทนชารตแบต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ 5

รายการ 
รายการ 0.00 5.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใหรับบริการ
ไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ สนับสนุนการพัฒนางานกิจการนักศึกษา    

     รหัสโครงการ U6414000005 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานท่ีใหบริการแกนักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี และผูใชบริการ
ท่ีเก่ียวของเปน ภารกิจหลัก จึงควรเตรียมความพรอมในดาน วัสดุ อุปกรณเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ ให
เพียงพอตอการใชงาน และตองมีระบบการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว พรอมใชงานเพ่ือ 
สนับสนุนในการบริหารจัดการและการใหบริการดานขอมูลแกนักศึกษาไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ   
5. กลุมเปาหมาย 
 1. จํานวนนักศึกษา คณาจารย เจาหนาท่ีท่ีเขารับบริการ จํานวน100 คน 
6. วิธีการดําเนินงาน        

1.ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ  
2.ดําเนินการทําเรื่องไปราชการ  
3.ดําเนินการจายคาสาธารณูปโภค 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U130,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

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

เชงิเวลา   
   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           มีการพัฒนาระบบบริหารและบุคลากรในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           เกิดความรวดเร็ว ทันสมัย และโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพึงพอใจสงผลกับภาพลักษณท่ีดีขององคกร 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110280121 1. งานบริหารจัดการสํานักงาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1ต.ค.63-30ก.ย.64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : -จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
-คาปาย 
-โบรชัวร 
-คาถายเอกสาร  
รวมเปนเงิน 64,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 64,000 บาท 

64,000.00 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 

203110280221 2. การเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน ของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : -คาเบี้ยเลี้ยง  
-คาที่พัก            
 -คาลงทะเบียน   
 -คาพาหนะ       
 -คาน้ํามัน           
 -คาทางดวน ในการเดินทางไปประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
60,000 บาท 
 

60,000.00 10,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

203110280322 3. คาโทรศัพท 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1ต.ค.63-30ก.ย.64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภครายละเอียด :  
1.เบิกจายคาโทรศัพท 6,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท 

6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

รวม 130,000.00     
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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. งานบริหารจัดการสํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน คร้ัง 0.00 2.00 2.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 
2. การเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากร
กองพัฒนานักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการเขารวมประชุมอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

คร้ัง 4.00 4.00 4.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรไดรับการพัฒนาจากการ
อบรม/สัมมนา/ประชุม/ศึกษาดูงานเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

3. คาโทรศัพท ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการเบิกจายคาโทรศัพท คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน    

     รหัสโครงการ U6414000006 
 

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 
    ตัวชี้วัดท่ี : OKRs 203 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตผุล 
 ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนหัวใจสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงองคกร  มนุษยจึงจําเปนที่
จะตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค และสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  การที่มนุษยไดทํา
สิ่งใหมจะเปนบอเกิดทําใหเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง  ตามไปดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน
การนําศักยภาพของแตละบุคคลมาใชไมวาจะเปนการนําเอาความรู ความสามารถที่ใชในการปฏิบัติราชการ 
กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติราชการและสมรรถนะเพื่อใหการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน
สูงสุด และสรางใหแตละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีตอองคการ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง 
เพื่อนรวมงาน  ซึ่งนอกจากเปนการเสริมสรางความรูและทักษะในการปฏิบัติงานไดอยางดี แลวยังเปนการสราง
ขวัญกําลังในการทํางาน ที่นับวาเปนสวัสดิการอันดีใหกับบุคลากรในองคกร   ซึ่งจะทําใหบุคลากรไดรับความรู
เพื่อนําไปใชในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่บุคลากรในหนวยงาน จะตองไดรับไดรับ
พัฒนาสมรรถนะหลักดานมุงผลสัมฤทธิ์ และการบริการที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานไดรับพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง และใหเห็นถึงศักยภาพ และ
สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
5. กลุมเปาหมาย 
 1.บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ป.ตรี ไดเขารับการพัฒนา จํานวน 12 คน  

2. บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ต่ํากวา ป.ตรี ไดเขารับการพัฒนา 6 คน  
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการนําบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเขารับการพัฒนาสมรรถนะการทํางาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563  ถึง วันที่ 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U39,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาไดรับการพัฒนา คน 18 
เชิงคุณภาพ    

   1. บุคลากรไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการรวมโครงการ รอยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามไตรมาส รอยละ 80 

เชงิคาใชจาย   
   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) 
           บุคลากรกองพัฒนานกัศึกษาไดรับการพฒันาศักยภาพในการทํางาน 
     ผลกระทบ (Impact)  
           บุคลากรไดรับความรูนาํไปปฏิบัตงิานไดมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           มหาวิทยาลยัเกิดการยอมรับเปนที่ชืน่ชมของประชาชนรวมถึงนักศึกษาที่เขามารับบริการ 
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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) 

201101070121 1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ป.ตร ี
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : 1.คาเบี้ยเลี้ยง/ 
คาที่พัก/คาเชารถ/คาวัสดุ ในการเดินทางไป
ราชการ อมรม สัมมนา ศึกษา 
ดูงาน  
รวม30,000บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

201101070221 2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการตํ่ากวาป.ตร ี
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
1.คาเบี้ยเลี้ยง/ 
คาที่พัก/คาเชารถ/คาวัสดุ ในการเดินทางไป
ราชการ อมรม สัมมนา ศึกษา 
ดูงาน  
รวม9,000บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น9000 บาท 

9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 39,000.00     
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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. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตร ี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาไดรับการพัฒนา คน 0.00 0.00 12.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการรวมโครงการ รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตํ่ากวาป.ตรี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาไดรับการพัฒนา คน 0.00 0.00 6.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการรวมโครงการ รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ สงเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล    

     รหัสโครงการ U6414000007 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตผุล 
 กองพัฒนานักศึกษาเปนหนวยงานหนึ่งที่ทําหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในดานของ
การใหบริการทางกายภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา และมีพันธกิจหลักใน
การสงเสริมทางดานการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาครบถวนทั้ง 5 ดาน ใหสอดคลองตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ดังนั้นสุขภาพที่ดีเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมใหนักศึกษาสามารถศึกษาและรวมทํากิจกรรมตางๆ 
ของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในขณะที่นักศึกษาทํากิจกรรมอยูภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการ
เจ็บปวย หรือไดรับอุบัติเหตุ มหาลัยจึงควรจัดใหมีแพทยและพยาบาลมาบริการใหคําปรึกษา ตรวจรักษา
เบื้องตน มีสวัสดิการตรวจสุขภาพใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 มีบุคลากรอยูประจําในการอํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกนักศึกษา และจัดเตรียมยาและเวชภัณฑที่จําเปนในการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูเขามาใชบริการ  
ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการใหบริการดานสุขภาพแกคณาจารยและบุคลากรทุกฝายของมหาวิทยาลัย เพื่อให
สามารถดําเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน    
4. วัตถุประสงค 
 1.เพื่อสงเสริมการใหบริการดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน การตรวจสุขภาพ อนามัยใหแกนักศึกษา 
คณาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลยั  
5. กลุมเปาหมาย 
 1. นักศึกษาภาคปกติ อาจารย เจาหนาที่ เขารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนดานสุขภาพและอนามัย
จํานวน 500 คน         
6. วิธีการดําเนินงาน      1.จัดหาและใหบริการยาและเวชภัณฑ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563  ถึง วันที่ 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U70,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ ที่เขารับบริการ คน 500 
เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 

เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           มีการพัฒนาระบบงานพยาบาลใหมีประสทิธิภาพเพิ่มข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact)  
           เกิดความรวดเร็ว ทันสมัย และโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพึงพอใจสงผลกับภาพลักษณที่ดีขององคกร 
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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) 

203110290121 1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 
สถานที่ดําเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ  
70,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท 

70,000.00 40,000.00 30,000.00 0.00 0.00 

รวม 70,000.00     

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

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการแนะแนวและใหคําปรึกษาและเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ    

     รหัสโครงการ U6414000010 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P203 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
ดูแลเอาใจใสนักศึกษา ซ่ึงอยูในชวงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ อาจเกิดความขัดแยง
และความสับสนในการตัดสินใจ บุคลิกภาพ  การปรับตัวกับสิ่งแวดลอมใหมๆ การปรับตัวจากบานและ
ครอบครัวสูการใชชีวิตลําพังในหอพัก การปรับตัวในการคบเพ่ือนใหม เพ่ือนเพศเดียวกันและตางเพศ 
ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานทํากอนจบการศึกษา การเตรียมความพรอมใหกับผูจะเขาสู
ตลาดแรงงานในอนาคตเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาไดรูจักตนเอง มีความรู ความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพท่ีตรงกับความถนัด ทักษะความสามารถและ
บุคลิกภาพของตนเอง ทําใหนักศึกษามีความสุขในการเรียนและการทํางาน สามารถพัฒนาตนเองให
กาวหนาในอาชีพอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต รวมถึงการบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
นักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนการศึกษา การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ 
ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และการจัด
โครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ       ทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ อีกท้ังยังมี
การสงเสริมบทบาทใหกับอาจารยท่ีปรึกษาไดดูแลชวยเหลือนักศึกษา ใหคําปรึกษาและขอชี้แนะใหกับ
นักศึกษาไดอยางใกลชิดและท่ัวถึงนการศึกษา การจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชา 

ซ่ึงสิ่งเหลานี้อาจเปนอุปสรรคตอการเรียนในมหาวิทยาลัยได ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดบริการ
แนะแนวและใหคําปรึกษา เพ่ือใหความชวยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล เขาใจ และ
ตระหนักรูในตนเอง สามารถเขาใจปญหาและ  หาทางออกไดอยางเหมาะสม เพ่ือนักศึกษาจะประสบ
ความสําเร็จเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพเปนปญญาของแผนดินไดอยาง
สมบูรณ 
 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดรับการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะเพ่ือเตรียมความ
พรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา  

2. เพ่ือใหบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
3. เพ่ือเสริมสรางความรูและประสบการณและเทคนิคการใหคําปรึกษา  
4. เพ่ือใหอาจารยทราบถึงบทบาทและหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 

 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดประชุม/อบรม 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U200,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. นักศึกษาไดรับความรูและเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา คน 1,000 

เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาและอาจารยไดรับความรูและสามารถนําความรูไดไดรับไปปรับใชในการดําเนินชีวิต รอยละ 80 
เชิงเวลา   

   1. รอยละโครงการแลวเสร็จตามแผนที่กําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายของการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการจัดสรร รอยละ 80 

 

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

202301040121 1. เตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
รายละเอียด : 1.คาตอบแทนวิทยากร 1คนx.3ชมx1200บาท เปนเงิน 3600 บาท 
2. คาติดตามประเมินผล 500 บาท 
3. คาวัสดุ 5000 บาท 
4. คาปาย 1000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10100 บาท 
 
 

10,100.00 10,100.00 0.00 0.00 0.00 

202301040221 2. แนะแนวการศึกษาและเขาสูอาชีพ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
รายละเอียด : 1.คาตอบแทนวิทยากร 1คนx.3ชมx1200บาท เปนเงิน 3600 บาท 
2. คาติดตามประเมินผล 500 บาท 
3. คาวัสดุ 5000 บาท 
4. คาปาย 1000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10100 บาท 
 
 

10,100.00 0.00 10,100.00 0.00 0.00 

202301040321 3. ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
รายละเอียด : 1.คาตอบแทนวิทยากร 1คนx.3ชมx1200บาท เปนเงิน 3600 บาท 
2. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม(อาจารย)  60คนx1ม้ือx35บาท เปนเงิน 2100 บาท 
3. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม(อาจารย)  978คนx1ม้ือx20บาท เปนเงิน 24450 บาท 
4. คาติดตามประเมินผล 500 บาท 
5. คาวัสดุ 5000 บาท 
6. คาปาย 1000 บาท 
7.คาตกแตงและจัดสถานที่ 8000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44650บาท 
 

44,650.00 0.00 0.00 44,650.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

202301040421 4. อบรมอาจารยที่ปรึกษาและการให
คําปรึกษาแกนักศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   นอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด : 1.
คาตอบแทนวิทยากร 2คนx9ชมx1200บาท เปนเงิน 21600 บาท 2. คาอาหารกลางวัน  
30คนx2ม้ือx300บาท เปนเงิน 18000  บาท 3. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  30คนx4ม้ือ
x50บาท เปนเงิน 6000 บาท 4. คาอาหารเย็น  30คนx1ม้ือx400บาท เปนเงิน 12000 
บาท 5. คาที่พัก เปนเงิน 30000 บาท 6. คาเชารถ 3คันx2วันx2500 บาท เปนเงิน  
15000 บาท 7. คาติดตามประเมินผล 500 บาท 8. คาวัสดุ 3500 บาท 9. คาปาย 1000 
บาท 10 คาจัดทําเอกสาร  4000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 111600 บาท  

111,600.00 0.00 111,600.00 0.00 0.00 

202301040521 5. ประชุมหัวหนาหมูเรียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
1. คาติดตามประเมินผล 500 บาท 
2. คาวัสดุ 4650 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5150 บาท 

5,150.00 5,150.00 0.00 0.00 0.00 

202301040621 6. ประชุมอาจารยที่ปรึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ 
รายละเอียด : 1. คาอาหาร70คนx60บาทx1ม้ือ  เปนเงิน 4200 บาท 
2. คาจัดทําเอกสาร  2000 บาท. 
3. คาวัสดุ  2500  บาท 
4. คาติดตามประเมินผล  500  บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  9200 บาท 

9,200.00 0.00 0.00 9,200.00 0.00 

202301040721 7. ศูนยบริการใหคําปรึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. คาอาหาร20คนx80บาทx2ม้ือ  เปนเงิน 3200 บาท 
2. คาวัสด  3000 บาท 
3. คาปาย  3000  บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  9200 บาท 

9,200.00 7,600.00 0.00 1,600.00 0.00 

รวม 200,000.00     
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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. เตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. แนะแนวการศึกษาและเขาสูอาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. อบรมอาจารยที่ปรึกษาและการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
5. ประชุมหัวหนาหมูเรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
6. ประชุมอาจารยที่ปรึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. ศูนยบริการใหคําปรึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    

     รหัสโครงการ U6414000011 
 

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

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

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P203 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือให
นักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้
เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโน 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสามารถมีคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสามารถเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย 
6. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมประชุม  สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U3,131,100.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. 1. จัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย กิจกรรม 49 

   2. 2. มีนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นป เขารวมกิจกรรม คน 1,000 
เชิงคุณภาพ    
   1. 1. นักศึกษามีวามรูความเขาใจจากการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 80 

   2. 2. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. รอยละการดําเนินการตรงตามไตรมาส รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละการดําเนินการเบิกจายตรงตามไตรมาส รอยละ 80 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           มีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมีความตองการของนักศึกษา 
     ผลกระทบ (Impact)  
           เกิดความรวดเร็ว ทันสมัย และมีความหลากหลายของกิจกรรม 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           นักศึกษาปละผูเขารวมกิจกรรมเกิดความพึงพอใจสงผลดีตอองคืกร 
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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) 

202301050121 1. กิจกรรมเพชรราชภัฏ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : -คาใชสอย 500 บาท 
- คาวัสดุ  25500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26000 บาท 

26,000.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 

202301050221 2. กิจกรรมอยุธยานารู คูเมืองมรดกโลก 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุะยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 75500 บาท 
-คาวัสดุ 5000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80500 บาท 

80,500.00 0.00 0.00 0.00 80,500.00 

202301050321 3. กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "116ป ศรีอยุธยาเกมส" 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 45000 บาท 
- คาใชสอย 281500 บาท 
- คาวัสดุ 155000 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 481500 บาท 

481,500.00 0.00 481,500.00 0.00 0.00 

202301050421 4. กิจกรรมเลือกต้ังนายกองคการบริหารนักศึกษา 
ภาคปกติ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : -คาใชสอย 500 บาท 
- คาวัสดุ 16000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16500 บาท 

16,500.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00 

202301050521 5. กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูนํานักศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563  - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 500 บาท 
- คาวัสดุ 40000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40500 บาท 

40,500.00 0.00 0.00 0.00 40,500.00 

202301050621 6. กิจกรรมไหวครู "พระคุณที่สาม" 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 70000 บาท 
- คาวัสดุ 5000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท 

75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 
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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) 

202301050721 7. การเขาคายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาค
กลาง ครั้งที่ 6 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 25000 บาท 
- คาวัสดุ 5000 บาท                                   
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

202301050821 8. การเขารวมการสัมมนาผูนํานักศึกษา 6 ราชภัฏ
เขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 6 
ระยะเวลาดําเนนิการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 30000 บาท รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

202301050921 9. การเขารวมประชุมสัมมนาสมาพันธ นิสิต 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 

ใชสอย 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 50000 บาท รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

202301051021 10. การเขารวมการประชุมสภานิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 50000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

202301051121 11. กิจกรรมการประกวด Smart Idol Freshy Day 
Huso 2020 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01-10/2563 - 30/09/2564 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : -คาใชสอย 40000 บาท 
- คาวัสดุ 20750 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42750 บาท 

42,750.00 42,750.00 0.00 0.00 0.00 

202301051221 12. กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม "สานสัมพันธ
นองพ่ีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร" 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 21500 บาท 
- คาวัสดุ 3000 บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24500 บาท 

24,500.00 0.00 24,500.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

202301051321 13. กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธภายในคณะ Huso 
sport Day 2020 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 19000 บาท 
- คาวัสดุ 20000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 39000 บาท 

39,000.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 

202301051421 14. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เพ่ือการ
นําเสนองานในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 22500 บาท 
- คาวัสดุ 11500 บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34000 บาท 

34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 

202301051521 15. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู
เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ชั้นปที่ 3 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 22500 บาท 
- คาวัสดุ 11500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34000 บาท 

34,000.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 

202301051621 16. กิจกรรมปจฉิมนิเทศและเตรียมความพรอมสูโลก
อาชีพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 3600 บาท 
- คาใชสอย 13750 บาท 
- คาวัสดุ 30000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47350 บาท 

47,350.00 0.00 0.00 47,350.00 0.00 

202301051721 17. กิจกรรมพัฒนาภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 3600 บาท 
- คาใชสอย 170250 บาท 
- คาวัสดุ 3000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 176850 บาท 

176,850.00 0.00 0.00 176,850.00 0.00 

202301051821 18. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและพบ
ผูปกครองนักศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : -คาใชสอย 22500 บาท 
- คาวัสดุ 11500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34000 บาท 

34,000.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 
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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) 

202301051921 19. กิจกรรมเติมรักใหนอง "Season 17" 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 28000 บาท 
- คาวัสดุ 2000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

202301052021 20. กิจกรรมอบรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 1800 บาท 
- คาใชสอย 3500 บาท 
- คาวัสดุ 2000 บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7300 บาท 

7,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 

202301052121 21. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ "Ms Star 
Challenge 2020" 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 2000 บาท 
- คาใชสอย 26000 บาท 
- คาวัสดุ 5000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33000 บาท 

33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 

202301052221 22. กิจกรรมสานสัมพันธ วิทยาการจัดการครั้งที่ 6 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 -30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 4000 บาท 
- คาใชสอย 5500 บาท 
- คาวัสดุ 8000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17500 บาท 

17,500.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00 

202301052321 23. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝง
ความเปนไทคณะวิทยาการจัดการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 3600 บาท 
- คาใชสอย 25000 บาท 
- คาวัสดุ 3000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 31600 บาท 

31,600.00 0.00 31,600.00 0.00 0.00 

202301052421 24. กิจกรรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผูนําและ
นันทนาการผูนํานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/102563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 5400 บาท 
- คาใชสอย 70700 บาท 
- คาวัสดุ 3900 บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80000 บาท 

80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

202301052521 25. กิจกรรมเตรียมความพรอมสูโลกอาสชีพและ
ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการ
จัดการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/092564 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 1800 บาท 
- คาใชสอย 8200 บาท 
- คาวัสดุ 2000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12000 บาท 

12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 

202301052621 26. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประกัน
คุณภาพกนักศึกษาใหมคณะวิทยาการจัดการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 11000 บาท 
- คาวัสดุ 3000 บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14000 บาท 

14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 

202301052721 27. กิจกรรมรับนองใหมเชิงสรางสรรค สืบสานภูมิ
ปญญาทองถ่ิน คณะวิทยาการจัดการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลบัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 18500 บาท 
- คาวัสดุ 4500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23000 บาท 

23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 

202301052821 28. กิจกรรม "Science & Teacnology Smart 
Idol 2020" 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 2000 บาท 
- คาใชสอย 45000 บาท 
- คาวัสดุ 2000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 49000 บาท 

49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 

202301052921 29. กิจกรรมชวนชาววิทยทําดีเพ่ือสังคม "Season 3" 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 13400 บาท 
- คาวัสดุ 16600 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

202301053021 30. กิจกรรมเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพและ
ปจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 1800 บาท 
- คาวัสดุ 1200 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 
 

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

202301053121 31. กิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสูขวัญ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 3600 บาท 
- คาใชสอย 7640 บาท 
- คาวัสดุ 3760 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15000 บาท 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

202301053221 32. กิจกรรมอบรมปรับความรูพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 10800 บาท 
- คาใชสอย 33000 บาท 
- คาวัสดุ 27200 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 71000 บาท 

71,000.00 0.00 0.00 0.00 71,000.00 

202301053321 33. กิจกรรมการประชุมเตรียมความพรอมเจาภาพ
กีฬาเครือขายคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 
มหาวิทยาลัย 
 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 9100 บาท 
- คาวัสดุ 3500 บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12600 บาท 

12,600.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 

202301053421 34. กิจกรรมสัมมนาผูนํานักศึกษาเครือขายคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 9000 บาท 
- คาใชสอย 35000 บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44000 บาท 

44,000.00 0.00 44,000.00 0.00 0.00 

202301053521 35. เจาภาพการแขงขันกีฬาสานสัมพันธเครือขาย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 14400 บาท 
- คาใชสอย 76500 บาท 
- คาวัสดุ 114900 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 205800 บาท 

205,800.00 0.00 205,800.00 0.00 0.00 

202301053621 36. กิจกรรมการประกวดทูตวัฒนธรรมเครือขาย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 2400 บาท 
- คาใชสอย 93600 บาท 
คาวัสดุ 11600 บาท  
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 107600 บาท 

107,600.00 0.00 107,600.00 0.00 0.00 

202301053721 37. กิจกรรมคายคุณธรรมนําชีวิต จริยธรรมอิสลาม 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 25500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25500 บาท 

25,500.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 

277



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) 

202301053821 38. กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราประตจํามหาวิทยาลัย
เนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 131500 บาท 
- คาวัสดุ 25000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 156500 บาท 

156,500.00 0.00 156,500.00 0.00 0.00 

202301053921 39. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา เพ่ือ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาสูความเปนเลิศ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 21600 บาท 
- คาใชสอย 226250 บาท 
- คาวัสดุ 2400 บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250250 บาท 

250,250.00 0.00 0.00 250,250.00 0.00 

202301054021 40. กิจกรรม ARU SMART IDOL 2020 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 6000 บาท 
- คาใชสอย 39500 บาท 
- คาวัสดุ 13000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 58500 บาท 

58,500.00 58,500.00 0.00 0.00 0.00 

202301054121 41. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน " 1Year 
1Community" 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 66500 บาท 
- คาวัสดุ 55000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 121500 บาท 

121,500.00 121,500.00 0.00 0.00 0.00 

202301054221 42. กิจกรรมชมรมนักศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 50000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

202301054321 43. กิจกรรมเปดโลกชมรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 5000 บาท 
- คาวัสดุ 5000 บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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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) 

202301054421 44. กิจกรรมเย็นทั่วหลามหาสงกรานต ราชภัฏกรุงเกา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 3000 บาท 
- คาใชสอย 20000 บาท 
- คาวัสดุ 7000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

202301054521 45. กิจกรรมอนุรักษสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ราชภัฏกรุงเกา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 3000 บาท 
- คาใชสอย 20000 บาท 
คาวัสดุ 7000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

202301054621 46. กิจกรรมอนุรักษสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 10000 บาท 
- คาวัสดุ 10000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

202301054721 47. กิจกรรมการเตรียมความพรอมการทํางาน
สําหรับผูนํานักศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 32400 บาท 
- คาใชสอย 12600 บาท 
- คาวัสดุ 5000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

202301054821 48. กิจกรรมการสรางภาพลักษณองคกร 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 - 30/09/2564 

ใชสอย 
   รายละเอียด : - คาใชสอย 30000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

202301054921 49. เจาภาพโครงการอบรมประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษาและพิธีลงนามความรวมมือ
ทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษา ครั้งที่ 13 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาตอบแทน 32400 บาท 
- คาใชสอย 87600 บาท 
- คาวัสดุ 80000 บาท 

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 

รวม 3,131,100.00     

 

279



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. กิจกรรมเพชรราชภัฏ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมอยุธยานารู คูเมืองมรดกโลก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "116ป ศรีอยุธยาเกมส" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. กิจกรรมเลือกต้ังนายกองคการบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
5. กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูนํานักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
6. กิจกรรมไหวครู "พระคุณที่สาม" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. การเขาคายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 6 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
8. การเขารวมการสัมมนาผูนํานักศึกษา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครัง้ที่ 6 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
9. การเขารวมประชุมสัมมนาสมาพันธ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

10. การเขารวมการประชุมสภานิสิต-นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
11. กิจกรรมการประกวด Smart Idol Freshy Day Huso 2020 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
12. กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม "สานสัมพันธนองพ่ีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

13. กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธภายในคณะ Huso sport Day 2020 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
14. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เพ่ือการนําเสนองานในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
15. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูเก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ ชั้นปที่ 3 ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
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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) 

16. กิจกรรมปจฉิมนิเทศและเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

17. กิจกรรมพัฒนาภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
18. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและพบผูปกครองนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
19. กิจกรรมเติมรักใหนอง "Season 17" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

20. กิจกรรมอบรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
21. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ "Ms Star Challenge 2020" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
22. กิจกรรมสานสัมพันธ วิทยาการจัดการครั้งที่ 6 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

23. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝงความเปนไทคณะวิทยาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
24. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผูนําและนันทนาการผูนํานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
25. กิจกรรมเตรียมความพรอมสูโลกอาสชีพและปจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

26. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประกันคุณภาพกนักศึกษาใหมคณะวิทยาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
27. กิจกรรมรับนองใหมเชิงสรางสรรค สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน คณะวิทยาการจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
28. กิจกรรม "Science & Teacnology Smart Idol 2020" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

29. กิจกรรมชวนชาววิทยทําดีเพ่ือสังคม "Season 3" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
30. กิจกรรมเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพและปจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
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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) 

31. กิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสูขวัญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

32. กิจกรรมอบรมปรับความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
33. กิจกรรมการประชุมเตรียมความพรอมเจาภาพกีฬาเครือขายคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
34. กิจกรรมสัมมนาผูนํานักศึกษาเครือขายคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

35. เจาภาพการแขงขันกีฬาสานสัมพันธเครือขายคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
36. กิจกรรมการประกวดทูตวัฒนธรรมเครือขายคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
37. กิจกรรมคายคุณธรรมนําชีวิต จริยธรรมอิสลาม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

38. กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราประตจํามหาวิทยาลัยเนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
39. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา เพ่ือพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสูความเปนเลิศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
40. กิจกรรม ARU SMART IDOL 2020 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

41. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน " 1Year 1Community" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
42. กิจกรรมชมรมนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
43. กิจกรรมเปดโลกชมรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

44. กิจกรรมเย็นทั่วหลามหาสงกรานต ราชภัฏกรุงเกา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
45. กิจกรรมอนุรักษสืบสานประเพณีลอยกระทง ราชภัฏกรุงเกา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
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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) 

46. กิจกรรมอนุรักษสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

47. กิจกรรมการเตรียมความพรอมการทํางานสําหรับผูนํานักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
48. กิจกรรมการสรางภาพลักษณองคกร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
49. เจาภาพโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาและพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ครั้งที่ 13 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80 รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะดานกีฬาแกนักศึกษในระดับภูมิภาค และ
ระดบัประเทศ    

     รหัสโครงการ U6414000012 
 

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 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P203 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตผุล 
 การสงเสริมนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อมุงสูความเปนเลิศ
ทางดานกีฬาของนักศึกษา ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทางดานสติปญญา 
สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจการสงเสริมนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศเปน
สวนหนึ่งของงานที่ทางกองพัฒนานักศึกษาไดจัดข้ึนเพื่อสงเสริมใหนักศึกษา มีความเปนเลิศทางดานกีฬา และ
สงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพที่ดี จากกิจกรรมตอไปนี้ เชน  การเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย และการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง เพื่อใหนักศึกษาที่
เขารวมไดรับการพัฒนาทางดานกีฬา และสุขภาพ 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนนุการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF  

2. เพื่อสงเสริมและสนับสนนุการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบที่ 1  
การผลิตบัณฑิต ตั้งบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับสถาบนั ในดานกิจกรรมกีฬา และการสงเสริมสุขภาพ  

3. เพื่อสงเสริมและสนับสนนุใหนักศึกษาไดรับการพฒันาทางดานสตปิญญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ  
5. กลุมเปาหมาย 
 มีตัวแทนนักศึกษาเขารวมการแขงขันในระดับภูมิภาค จาํนวน 80 - 120 คน/กิจกรรม 
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการนํานักศึกษาเขารวมการแขงขันในระดับภูมิภาค 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563  ถึง วันที่ 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U526,900.00U บาท  แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนกิจกรรม กิจกรรม 3 
เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 

เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           ตัวแทนนักศึกษาไดเขารวมการแขงขันในระดับภูมิภาค 
     ผลกระทบ (Impact)  
           ตัวแทนนักศึกษาสามารถพัฒนาดานกีฬาไปแขงขันสูระดับประเทศเพื่อสรางชื่อเสียงใหกับตนเองและมหาวิทยาลัยได 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           ตัวแทนนักศึกษาที่ผานการแขงขันไดรับการพัฒนาทางดานสังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ 
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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) 

202301060121 1. การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 30 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ม.ค. - 31 มี.ค. 64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. คาเบี้ยเลี้ยงฝกซอมผูควบคุมกีฬา 
2. คาเบี้ยเลี้ยงฝกซอมนักกีฬา  
3. คาเบี้ยเลี้ยงแขงขันกีฬาผูฝกสอนภายนอก  
4. คาเบี้ยเลี้ยงแขงขันกีฬานักกีฬา  
5. คาเบี้ยเลี้ยงประชุมจับสลากแบงสายการแขงขัน  
6. คายานพาหนะเขารวมประชุมจับสลากแบงสายการแขงขัน  
7. คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย เจาหนาที่ พนักงานขับรถ  
8. คาที่พักผูควบคุมกีฬา อาจารย เจาหนาที่ ผูฝกสอน พนักงานขับรถ  
9. คายานพาหนะเขารวมการแขงขัน (คาเชารถ/คาน้ํามันเชื้อเพลิง/คาบํารุงรถ/คาทางดวน)  
10. คาสมทบในการเขารวมการแขงขัน  
10. คาอุปกรณกีฬาสําหรับฝกซอมและแขงขัน  
11. คาชุดนักกีฬา ผูควบคุมนักกีฬา เจาหนาที่ประสานงานกีฬา  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 481,900 บาท 

481,900.00 0.00 481,900.00 0.00 0.00 

202301060221 2. การเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 

ใชสอย 
   รายละเอียด : 1. คาบํารุงสมาชิกประจําป ก.ก.ม.ท. เปนเงิน 25,000 บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

202301060321 3. จัดซื้อวัสดุประจําหองฝกซอมกีฬา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุประจําหองฝกซอมกีฬา 20,00 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 526,900.00     
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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. การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 30 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม รอยละ 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงใจของผูรับบริการ รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
2. การเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
3. จัดซื้อวัสดุประจําหองฝกซอมกีฬา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศU หนวยงานรอง Uสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ บริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบ บ.กศ.)    
     รหัสโครงการ U6415000002 

 
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 : ไมมี 
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  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เปน
ศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และการบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ และสนับสนุน
การบริหารจัดการองคกรอยางชาญฉลาด และคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Smart University 
& Green University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน  จึงจําเปนตองมีการ
บริหารจัดการงานดานการพัฒนาบุคลากร การประชุม เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

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

1. ปรับปรุงหองน้ําอาคารบรรณราชนครินทร 
2. คาตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก  
3. คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการสํานัก)  
4. วัสดุ  
5. สงบุคลากรเขารับการอบรม 
6. ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ทบทวนแผนการดําเนินงานของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U882,420.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. คาตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก คร้ัง 3 

   2. คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการสํานัก) คร้ัง 13 
   3. วัสดุ รายการ 20 
   4. สงบุคลากรเขารับการอบรม คน 30 

   5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คร้ัง 2 

   6. ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คน 30 
   7. จํานวนแผนที่ไดรับการทบทวน แผน 5 

   8. งานปรับปรุงหองน้ํา ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร งาน 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด กิจกรรม 8 
เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           บุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญมากข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
ผานเกณฑการประเมิน 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ผานเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
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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) 

203110300121 1. งานปรับปรุงหองน้ํา ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารบรรณราช
นครินทร 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 
   รายละเอียด : งานปรับปรุงหองน้ํา ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารบรรณราช
นครินทร  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 210100 บาท 

210,100.00 0 210,100.00 0.00 0.00 

203110300221 2. คาตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,600 บาท 

60,600.00 20,200.00 20,200.00 0.00 20,200.00 

203110300321 3. คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการสํานัก) 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการสํานักฯ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,225 บาท 

3,225.00 955.00 955.00 360.00 955.00 

203110300421 4. วัสดุ 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทนใชสอยวัสดุ   
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 111895 บาท 
 
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)  

111,895.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 21,895.00 

203110300521 5. สงบุคลากรเขารับการอบรม 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 
   คาพาหนะ คาเดินทาง 
คาเบี้ยเลี้ยง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 

300,000.00 100,000.00 80,000.00 70,000.00 50,000.00 

203110300621 6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายในการจัดอบรม 2 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 

203110300721 7. ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 เมษายน - มิถุนายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาที่พัก, คาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110300821 8. ทบทวนแผนการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายในการดําเนินงาน 1 ครั้ง   
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 96,600 บาท 

96,600.00 96,600.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 882,420.00     

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

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

1. งานปรับปรุงหองน้ํา ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงหองน้ําอาคารบรรณราชนครินทร งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. คาตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก คร้ัง 1.00 1.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 85.00 0.00 85.00 
3. คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการสํานัก) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการสํานัก) คร้ัง 4.00 4.00 3.00 4.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. วัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ รายการ 6.00 6.00 6.00 4.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
5. สงบุคลากรเขารับการอบรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สงบุคลากรเขารับการอบรม 30 10.00 8.00 7.00 5.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับประสิทธิภาพ
การใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คร้ัง 1.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 
7. ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

8. ทบทวนแผนการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนแผนที่ไดรับการทบทวน คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
สาเหตุหรือปจจยัความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสีย่ง 

    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศU หนวยงานรอง Uสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบบ.กศ.)    
     รหัสโครงการ U6415000007 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

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

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart 

University 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

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

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เปน
ศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และการบริการทางวิชาการทีมีคุณภาพ และสนับสนุน
การบริหารจัดการองคกรอยางชาญฉลาด และคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม (Smart University & 
Green University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน จึงจําเปนตองจัดหา 
รวบรวม พัฒนา สงเสริม สนับสนุนและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูท่ีทันสมัยใน
ศตวรรษท่ี 21 และอํานวยความสะดวกไดอยางตอเนื่อง  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดหา และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยและไดมาตรฐาน 

2. เพ่ือใหผูใชบริการมีชองทางการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
5. กลุมเปาหมาย 
 คณาจารย นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายในท่ีเขามาใชบริการ 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือจัดหาหนังสือตําราวิชาการ วารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง ท้ังในรูปแบบท่ีเปน
รูปเลม และแบบอิเล็กทรอนิกส  
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U476,980.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. . จํานวนกิจกรรมพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม 4 

เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด กิจกรรม 4 
เชิงคาใชจาย   

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           มีทรัพยาการสารสนเทศ ท่ีทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ  
     ผลกระทบ (Impact)  
           ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอทรัพยากรสารสนเทศ 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และได
มาตรฐาน  
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203201020121 1. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Magazine) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยจางบริการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,980  บาท 

28,980.00 28,980.00 0.00 0.00 0.00 

203201020221 2. หนังสือตําราวิชาการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ หนังสือตําราวิชาการ 
จํานวน 400 เลม  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

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

203201020321 3. หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 
   รายละเอียด : หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง 
จํานวน 5000 ฉบับ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 230000 บาท 

230,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 50,000.00 

203201020421 4. ดําเนินการจัดทําหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
หองสมุดมนุษย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทน การจัดทําหนังสือมี
ชีวิต จํานวน 5 เรื่อง  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18000 บาท 

18,000.00 7,200.00 7,200.00 3,600.00 0.00 

รวม 476,980.00     
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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. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Magazine) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วารสารอิเล็กทรอนิกส (e-
Magazine) 

งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. หนังสือตําราวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : มีหนังสือตําราวิชาการเพ่ิมข้ึน เลม 100.00 100.00 100.00 100.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
3. หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง ฉบับ 1400.00 1400.00 1100.00 1100.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. ดําเนินการจัดทําหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกสเพ่ือหองสมุด
มนุษย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทําหนังสือมีชีวิตอิเลก็ทรอนิกส
เพ่ือหองสมุดมนุษย 

เร่ือง 2.00 2.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศU หนวยงานรอง Uสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ โครงการวิทยวิชาการ    

     รหัสโครงการ U6415000008 
 

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 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

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

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ    
[ X ] ดานการศึกษา      
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3. หลักการและเหตุผล 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มัพันธกิจในการพัฒนาทรัพยาการสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เปน
ศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และการบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ และสนับสนุนการ
บริหารจัดการองคกรอยางชาญฉลาด และคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Smart University & 
Green University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน จึงจําเปนตองรวบรวมและ
เผยแพรทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนศูนยกลางการเรียนรูของ
ทรัพยาการสารสนเทศท่ีสําคัญเพ่ือให นักศึกษา คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนท่ัวไป ไดมี
กิจกรรมสงเสริมการอาน และพัฒนาทักษะความเขาใจดานดิจิทัลใหกับผูใชบริการ  
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการสูสังคม 

2. เพ่ือสงเสริมการอานและการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
3. เพ่ือพัฒนาทักษะความเขาใจทางดานดิจิทัลใหกับผูใชับริการ  

5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนท่ัวไป  
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. กิจกรรมสงเสริมการอาน 
2. กิจกรรมงานสัปดาหหองสมุด Library &IT  
3.กิจกรรมอบรมฐานขอมูล 
4. กิจกรรมแนะนําการใชหองสมุด Library 
5.กิจกรรมพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U98,600.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนกิจกรรม กิจกรรม 5 

เชิงคุณภาพ    
   1. ผูใชบริการมีความรูความเขาใจ รอยละ 80 
เชงิเวลา   

   1. กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100 
เชิงคาใชจาย   

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           ผูใชบริการมีสวนรวมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การอาน และการพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัล 
     ผลกระทบ (Impact) 
           สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตรงตามความตองการดานการอาน และผูใชบริการ
มีทักษะดานดิจิทัล 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           ผูใชบริการมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 
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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) 

202202040121 1. กิจกรรมสงเสริมการอาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
-คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท  เปนเงิน 900 บาท  
-เงินรางวัล จํานวน 1 ครั้ง เปนจํานวนเงิน 3000 บาท  
คาใชสอย 
-คาน้ําด่ืม จํานวน 60 คน ๆ ละ 6 บาท เปนจํานวนเเงิน  360 บาท  
คาวัสดุ  
- วัสดุ จํานวน 1 ครั้ง เปนเงิน 9740 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14000 บาท 

14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 

202202040221 2. กิจกรรมงานสัปดาหหองสมุด 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 300 บาท   =  1,800 บาท 
คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คน ๆ ละ  ม้ือ ๆ ละ 100 บาท = 5000 บาท  
คาน้ําด่ืม จํานวน  50 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ  6 บาท  = 600 บาท 
คาวัสดุ  = 27600บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  35,000  บาท 

35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 

202202040321 3. กิจกรรมอบรมฐานขอมูลออนไลน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 100 บาท  5000 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 50 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 6 บาท  600  บาท 
คาวัสดุสําหรับจัดงาน   4400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

202202040421 4. กิจกรรมแนะนําการใชหองสมุด Library 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอยสําหรับจัดงาน 15000 
คาวัสดุสําหรับจัดงาน 15000 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

202202040521 5. การพัฒนาทักษะความเขาใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 12 ชม. ๆ ละ 600 = 7200 บาท 
คาน้ําด่ืม จํานวน 100 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 6 บาท = 2400 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,600 บาท  

9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 98,600.00     
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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. กิจกรรมสงเสริมการอาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คน 60.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูรับการอบรมมีความรูและทักษะเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมงานสัปดาหหองสมุด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม Library and IT Fair คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
3. กิจกรรมอบรมฐานขอมูลออนไลน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมฐานขอมูลออนไลน คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรมสามารถสืบคนฐานขอมูลออนไลนได รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

4. กิจกรรมแนะนําการใชหองสมุด Library ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมแนะนําการใชหองสมุด Library คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรูความเขาใจในการเขาใชบริการหองสมุด รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
5. การพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม ผานเกณฑการอบรม รอยละ 40.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศU หนวยงานรอง Uสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาหองสมุดสีเขียว    

     รหัสโครงการ U6415000010 
 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 18 ดานการเติบโตอยางยั่งยืน 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University ตามเกณฑ

มาตรฐาน UI GreenMetric 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64402 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสังคมสีเขียวอยางยั่งยืน Green University 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI 
GreenMetric) (5,200 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

 [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดทํา
แผนยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป 2560-2564 โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู Green University จึงไดมีการดําเนินโครงการ
หองสมุดสีเขียว จึงไดมีการดําเนินโครงการหองสมุดสีเขียว โดยการจัดภูมิทัศนและการบริหารจัดการ
หองสมุดและสํานักงานใหมีการดําเนินการท่ีเปนการประหยัดพลังงานไฟฟาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาหองสมุดใหไดมาตรฐานหองสมุดสีเขียว (Green Library) 

2. เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเขาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษา อาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี และประชาชนท่ัวไป  
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. กําหนดแผนการดําเนินงานประจําป 
2. กําหนดปฏิทินการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
3. ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
4. ประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
5. รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U332,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ดวยเทคโนโลยีอนิเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ระบบ 1 

   2. จํานวนกรงเหล็กคัดแยกขยะ ชุด 1 
   3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูดานอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม คร้ัง 4 
เชิงคุณภาพ    

   1. สํานักวิทยบริการฯ มีระบบอาคารประหยัดพลังงานดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง รอยละ 80 
   2. ผลสัมฤทธิ์การจัดโครงเหล็กสําหรับคัดแยกขยะรีไซเคิล รอยละ 100 
   3. ผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานพลังงานและสิ่งแวดลอมกอนและหลังจัดกิจกรรม
เพ่ิมข้ึน 

100 100 

เชิงเวลา   
   1. รอยละของงานดําเนินการฯแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100 
เชิงคาใชจาย   

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมาตรฐานหองสมุดสีเขียว (Green Library) 
     ผลกระทบ (Impact)  
           สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
     ผลลัพธ (Outcome)  
           มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยาจัดดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI GreenMetric) 
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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) 

203108010131 1. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ดวย
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 
(Inertnet of Things : IOT) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
1.อุปกรณติดต้ังสําหรับประหยัดพลังงาน  
2. ซอฟแวร  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300000 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1.ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Inertnet 
of Things : IOT) จํานวน 1 ระบบ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300000 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Inertnet 
of Things : IOT) ราคา 300000 จํานวน 1 ระบบ รวมเปนเงิน 300,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 300,000.00 บาท 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

203108010231 2. กรงเหล็กคัดแยกขยะ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
1. ขนาดไมนอยกวา 19*105*110 Cm. 
2. มีลอสําหรับเคลื่อนยายได 
3. โครงสรางใชเหล็กขนาดไมนอยกวา 1*1 นิ้ว 
4. ความหนาของเหล็กโครงสรางไมนอยกวา 1.2 มม. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12000 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. กรงเหล็กคัดแยกขยะ ราคา 12000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 12,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 12,000.00 บาท 

12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 

203108010321 3. สงเสริมการอานและการเรียนรูดน
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทนใชสอยวัสดุ 
จัดหาวัสดุสารสนเทศเพ่ือจัดกิจกรรมการรณรงคอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  
จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 5000 บาท รวมเปนเงินทั้งิสิ้น 20000 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

รวม 332,000.00     
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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. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของ
สรรพสิ่ง (Inertnet of Things : IOT) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ดวยเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Inertnet of Things : IOT) 

ระบบ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ดวยเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Inertnet of Things : IOT) 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. กรงเหล็กคัดแยกขยะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กรงเหล็กคัดแยกขยะ ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์การจัดกรงเหล็กสําหรับคัดแยกขยะ รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
3. สงเสริมการอานและการเรียนรูดนอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สงเสริมการอานและการเรียนรูดนอนุรักษ
พลงังานและสิ่งแวดลอม 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมสงเสริมฯ รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UหนวยตรวจสอบภายในU หนวยงานรอง Uหนวยตรวจสอบภายใน 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร    

     รหัสโครงการ U6419000001 
 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 

 
แผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ 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 
 หนวยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ตั้ ง ข้ึนตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ  พ.ศ.2551  โดยใหข้ึนตรงตอหัวหนา
สวนราชการ  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ  เปนหนวยงานสนับสนุนท่ีจะชวยให
การบริหารงานของหัวหนาสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ภาระงานท่ีสําคัญของหนวย
ตรวจสอบภายใน คือ  การบริการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจในเรื่องของการ
ควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน  ซ่ึงการตรวจสอบภายในจะเปนเครื่องมือและ
กลไกอันสําคัญของผูบริหาร  เปรียบเสมือนกลไกในการเฝาระวังใหหนวยงาน ไดรับรูสถานการณของ
ตนเองอยูตลอดเวลา  โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน  การบริหาร
ความเสี่ยง  การกํากับ  ดูแลอยางเปนระบบ  และเปนไปตามกฎ ระเบียบตาง ๆ  เพ่ือใหหนวยงานไดรับ
การตรวจสอบอยางท่ัวถึง  หนวยตรวจสอบภายใน  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอม
และมีมาตรฐานงานของบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคขางตนดังกลาว  โดยสง
บุคลากรเขารวมการประชุม  อบรมและสัมมนา  เพ่ือเปนการสรางความเขาใจและเกิดการพัฒนางาน
ดานการตรวจสอบ  การจัดทําแผนการตรวจสอบ  การรายงานผลการตรวจสอบ  และการรวบรวม
รายงานการตรวจสอบสงใหกับกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  อีกท้ังยังจัดการอบรมใหความรู
เก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหกับบุคลากรในหนวยรับตรวจ  เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานงาน
ตรวจสอบภายในท่ีกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมดานการจัดการบริหารงานของหนวยตรวจสอบภายในให
ดําเนินงานเปนไปตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  บรรลุเปาหมาย 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. หนวยตรวจสอบภายใน 

2. บุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน 
 
6. วิธีการดําเนินงาน บริหารงานของหนวยตรวจสอบภายในใหดําเนินงานเปนไปตามภารกิจและตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจําป  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  บรรลุเปาหมาย 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ U105,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. แผนการตรวจสอบภายในประจําป เลม 1 

   2. รายงานผลการตรวจสอบ ฉบับ 5 
   3. บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในไดเขารับการอบรม  สัมมนาเก่ียวกับงานตรวจสอบภายในและ
ที่เกี่ยวของ อยางนอยคนละ 

ช่ัวโมง:คน 30 

เชิงคุณภาพ    

   1. หนวยตรวจสอบภายใน  มีการบริหารจัดการและการดําเนินงานที่มีประสิทธภาพ รอยละ 80 
   2. รอยละของหนวยรับตรวจที่นําขอเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบไปดําเนินการเพ่ือ
ปรับปรุงแกไข 

รอยละ 85 

   3. บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายใน  มีความรู  ความชํานาญในงานตรวจสอบ  ตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกําหนดนํามาใชในงานตรวจสอบจํานวน  1  เรื่อง 

เร่ือง 1 

เชิงเวลา   
   1. รอยละการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 รอยละ 100 

   2. รอยละการจัดทําเอกสารสงเบิกจายภายใน  3  วันนับจากวันตรวจรับพัสดุ/กลับมาปฏิบัติงาน
หลังจากไปราชการ 

รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รายละการเบิกจายในไตรมาสที่ 1  เปนเงิน  35,000 บาท รอยละ 33 
   2. รายละการเบิกจายในไตรมาสที่ 2  เปนเงิน  18,000 บาท รอยละ 17 
   3. รายละการเบิกจายในไตรมาสที่ 3  เปนเงิน  26,000 บาท รอยละ 25 

   4. รายละการเบิกจายในไตรมาสที่ 4  เปนเงิน  26,000 บาท รอยละ 25 

 

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

307



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) 

203110360121 1. งานบริหารหนวยตรวจสอบภายใน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 2563 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   หนวยตรวจสอบภายใน 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ : 
1.คาวัสดุสํานักงาน 
2.คาวัสดุคอมพิวเตอร 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110360221 2. บุคลากรอบรมสัมมนา การไปราชการ
และการไปศึกษาดูงาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   หนวยตรวจสอบภายใน 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย :  
1.คาเบี้ยเลี้ยง 
2.คาที่พัก 
3.คาพาหนะ 
4.คาลงทะเบียน 
5.คาน้ํามันและทางดวน 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท 

70,000.00 10,000.00 18,000.00 26,000.00 16,000.00 

203110360321 3. ซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   หนวยตรวจสอบภายใน 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย : 
คาซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

รวม 105,000.00     
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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. งานบริหารหนวยตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละความครบถวนของวัสดุ
สํานักงาน 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. บุคลากรอบรมสัมมนา การไปราชการและการไปศึกษาดูงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนชั่วโมงที่ไดรับการอบรม ช่ัวโมง 6.00 9.00 9.00 6.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนที่นํามาใชในการ

ปฏิบัติงาน 
เร่ือง 1.00 1.00 1.00 1.00 

3. ซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการซอมแซม
ครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย 

คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสําเร็จของการ
ซอมแซมครุภัณฑสามารถนํากลับใชดําเนินงานได
ตามปกติ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ วาท่ีรอยเอกอนุชา  ดีเปรม 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะครุศาสตรU หนวยงานรอง Uโรงเรียนสาธิตมัธยม 
2. ช่ือโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมัธยม    

     รหัสโครงการ U6404000001 
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 : ไมมี 
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 
 โรงเรียนสาธิตมัธยม ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
โรงเรียนจึงดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพ่ือการดําเนินของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอการบริหารราชการของโรงเรียน โดย
มุงเนนใหการสนับสนุนการจัดการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหความสําคัญกับการสราง
สวัสดิการพ้ืนฐานท่ีเทาเทียมกันในทุกระดับและทุกระบบอยางมีคุณภาพและท่ัวถึงโดยมีกลไกของ
มหาวิทยาลัยเปนผูใหการสนับสนุน 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับชั้นและทุกระบบอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 

2.เพ่ือสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยาง
เต็มศักยภาพ 
5. กลุมเปาหมาย 
 1.นักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม จํานวน 6 ระดับชั้น  

2.บุคลากรโรงเรียนสาธิตมัธยม จํานวน 39 คน 
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามข้ันตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U3,702,698.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ระดับช้ัน 6 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา รอยละ 100 

   2. นักเรียนสําเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร ระดับช้ัน 2 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   
   1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการบริหารจัดการโรงเรียนตอป บาท 2,034,198 
   2. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บาท 280,000 

   3. งบประมาณโดยเฉลี่ยของคาสาธารณูปโภคตอป บาท 1,388,500 

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

203110040121 1. กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

รายละเอียด : คาใชสอย และวัสดุ 
1.คาจางเหมาบริการ 
2.คาตํารา,วารสาร,คูมือ,นวนิยาย,นิตยสาร และหนังสือพิมพ 
3.คาวัสดุสํานักงาน 
4.คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 
5.คาวัสดุกีฬา 
6.คาวัสดุการเกษตร 
7.คาวัสดุงานบานงานครัว 
8.คาวัสดุคอมพิวเตอร 
9.คาวัสดุการศึกษา 
10.คาวัสดุซอมแซม 
11.คาถายเอกสาร 
12.คาเขาเลมเอกสาร วารสาร คูมือ หลักสูตร และรายงานตางๆ 
13.วัสดุเวชภัณฑและยาหองพยาบาล 
14.คาลางอัดภาพ 
15.คาวัสดุเผนแพรและโฆษณา 
16.คาซอมแซมครุภัณฑ 
17.คาซอมแซมอาคารสถานที่ 
18.วัสดุอ่ืนๆ 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2034198 บาท 

2,034,198.00 400,000.00 950,000.00 650,000.00 34,198.00 

203110040221 2. กิจกรรมที่ 2 คาใชสอยและ
คาตอบแทน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใชสอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด 
1.เบี้ยเลี้ยงไปราชการ 
2.คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
3.คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 
4.คาเบี้ยเลี้ยงและที่พักไปราชการ 
5.คาทางดวน 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  280000 บาท 

280,000.00 50,000.00 100,000.00 80,000.00 50,000.00 
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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) 

203110040322 3. กิจกรรมที่ 3 คาสาธารณูปโภค 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

คาสาธารณูปโภค 
1.คาบริการอินเตอรเน็ต 12 เดือน 
2.คาบริการโทรศัพท 12 เดือน 
3.คาไฟฟา 
4.คาน้ําประปา 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเปนเงินทัง้สิ้น  1388500 บาท 

1,388,500.00 347,125.00 347,125.00 347,125.00 347,125.00 

รวม 3,702,698.00     

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. กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต
มัธยม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา 

คน 785.00 785.00 886.00 886.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนสําเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร คน 0.00 0.00 218.00 0.00 
2. กิจกรรมที่ 2 คาใชสอยและคาตอบแทน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่ไดรับการสนับสนุน คน 39.00 39.00 39.00 39.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรเขารวมโครงการในการพัฒนา

ศักยภาพ 
รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

3. กิจกรรมที่ 3 คาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา 

คน 785.00 785.00 886.00 886.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนสําเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร คน 0.00 0.00 218.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
   

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยปยะ   มีอนันต 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะครุศาสตรU หนวยงานรอง Uโรงเรียนสาธิตมัธยม 
2. ช่ือโครงการ ครุภัณฑสําหรับการศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม    

     รหัสโครงการ U6404000003 
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 : ไมมี 
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   
3. หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
จําเปนตองมีวัสดุครุภัณฑ  สําหรับใชในการบริหารจัดการใหเพียงพอ  ซ่ึงจะชวยเอ้ือตอการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนจะชวยพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน  โรงเรียนสาธิตมัธยม ไดตระหนักในเหตุผลดังกลาว จึงไดจัดทํา
โครงการการจัดซ้ือจัดหาวัสดุครุภัณฑข้ึน 
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4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีวัสดุ และครุภัณฑ ปฏิบัติอยางเพียงพอ 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม จํานวน 6 ระดับชั้น 
 
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามข้ันตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U274,822.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ระดับช้ัน 6 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักเรียนสําเร็จการศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา รอยละ 100 

   2. นักเรียนสําเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร ระดับช้ัน 2 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   
   1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการจัดหาและปรับปรุงครภัุณฑ บาท 274,822 

 

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

203110050131 1. กิจกรรมที่ 1 การจัดหาพัดลมโคจรสําหรับ
หองเรียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ครุภัณฑ 
พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 8 ตัวๆละ 2354 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18832 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. พัดลมโคจร ราคา 2354 จํานวน 8 ตัว รวมเปนเงิน 18,832.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 18,832.00 บาท 

18,832.00 18,832.00 0.00 0.00 0.00 

203110050231 2. กิจกรรมที่ 2 การจัดหาตูล็อกเกอรสําหรับ
หองเรียน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ครุภัณฑ 
ตูล็อกเกอร 12 ประตู จํานวน 8 ชุดๆละ 4800 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38400 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ตูล็อกเกอร ราคา 4800 จํานวน 8 ชุด รวมเปนเงิน 38,400.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 38,400.00 บาท 

38,400.00 38,400.00 0.00 0.00 0.00 

203110050331 3. กิจกรรมที่ 3 การจัดหาคอมพิวเตอรสําหรับ
หองเรียน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ครุภัณฑ 
คอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่องๆละ 29000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  58000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. คอมพิวเตอร OPS PC ราคา 29000 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 
58,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 58,000.00 บาท 

58,000.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 

203110050431 4. กิจกรรมที่ 4 การจัดหาชุดโตะ-เกาอ้ี สําหรับ
นักเรียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : งบลงทุน 
รายละเอียด 
โตะนักเรียน ขนาด W60*D42*H81 ไมอัดเนื้อแข็งไมอัดยาง ขาเหล็ก
กลอง 1*1" หนา 0.8 มม. เกาอ้ี ขนาด W40*D42*H81 ไมอัดดัดโคง ขา
เหล็กกลอง 1*1" หนา 0.8 มม. จํานวน 68 ชดุๆละ 1450 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 98600 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. โตะ-เกาอ้ี นักเรียน ราคา 1450 จํานวน 68 ชุด รวมเปนเงิน 
98,600.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 98,600.00 บาท 
 

98,600.00 98,600.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110050531 5. กิจกรรมที่ 5 การจัดหาจอตรวจจับใบหนาวัด
อุณหภูมิ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563-30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ครุภัณฑ 
จอภาพตรวจจับใบหนา รองรับการสแกนใบหนาและบัตร เครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิขอมือ ขาสําหรับจับยืดอุปกรณแบบปรับความสูงได จํานวน 2 
เครื่องๆละ 30495 บาท 
รวมเปนเงินทัง้สิ้น 60990 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. จอตรวจจับใบหนา วัดอุณหภูมิ ราคา 30495 จํานวน 2 เครื่อง รวม
เปนเงิน 60,990.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 60,990.00 บาท 

60,990.00 60,990.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 274,822.00     

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. กิจกรรมที่ 1 การจัดหาพัดลมโคจรสําหรับหองเรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา คน 785.00 785.00 886.00 886.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนสําเร็จการศึกษา คน 0.00 0.00 218.00 0.00 
2. กิจกรรมที่ 2 การจัดหาตูล็อกเกอรสําหรับหองเรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา คน 785.00 785.00 886.00 886.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนสําเร็จการศึกษา คน 0.00 0.00 218.00 0.00 

3. กิจกรรมที่ 3 การจัดหาคอมพิวเตอรสําหรับหองเรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา คน 785.00 785.00 886.00 886.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนสําเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร คน 0.00 0.00 218.00 0.00 
4. กิจกรรมที่ 4 การจัดหาชุดโตะ-เกาอ้ี สําหรับนักเรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา คน 785.00 785.00 886.00 886.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนสําเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร คน 0.00 0.00 218.00 0.00 
5. กิจกรรมที่ 5 การจัดหาจอตรวจจับใบหนาวัดอุณหภูมิ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา คน 785.00 785.00 886.00 886.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนสําเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร คน 0.00 0.00 218.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยปยะ   มีอนันต 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะครุศาสตรU หนวยงานรอง Uโรงเรียนประถมสาธิต 
2. ช่ือโครงการ สนับสนนุการบริหารจัดการโรงเรียนประถมสาธิต    

     รหัสโครงการ U6403000003 
 
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 : ไมมี 
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 
 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรของโรงเรียนประถมสาธิต ท่ีจัดการเรียนการสอน
ระดับช้ันประถมศึกษาป ท่ี  1 - 6 จํานวน 13 หองเรียน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาของโรงเรียนประถมสาธิตเกิดประสิทธิภาพจึงตองดําเนินการหลายๆ ดาน ไดแก ดานการ
จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใช ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรและสงเสริมให
นักเรียนไดรับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ เปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบองครวมใน
รูปแบบบูรณาการซึ่งสามารถเรียนรูไดหลายลักษณะผานส่ือ วัสดุอุปกรณการเรียน ท่ีจะชวยใหนักเรียน
เขาใจในบทเรียนและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานของหลักสูตร ดังน้ันโรงเรียนจึงดําเนิน
โครงการการบริหารจัดการองคกรของโรงเรียนประถมสาธิต เพื่อสงเสรมิการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณท้ังดานรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคม ความรูและคุณธรรม 

2. เพื่อจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนทุกคนตองสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.เพื่อสงเสรมิพฒันาหลักสูตรการเรยีนรูและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพ 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. จํานวนนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต จํานวน 461 คน  

2. ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต จํานวน 461 คน 
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U1,503,560.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนนกัเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 461 
   2. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา คน 461 
   3. ผูปกครองนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับช้ัน 6 

เชิงคุณภาพ    
   1. นักเรียนมีความพรอมทางสติปญญามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร รอยละ 100 
   2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน รอยละ 100 

   3. ผูปกครองนักเรียนสามารถลดคาใชจายในการจัดการศึกษา รอยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   
   1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการบริหารจัดการเรียนการสอนตอป บาท 734,060 
   2. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตอป บาท 80,000 

   3. งบประมาณโดยเฉลี่ยของคาสาธารณูปโภคตอป บาท 689,500 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           สนับสนุนคาใชจายการจดัการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
     ผลกระทบ (Impact)  
           ผูปกครองทุกระดับช้ันสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           นักเรียนสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
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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) 

203110030121 1. กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการเรียนการสอน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563  ถึงวันที่  30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

   รายละเอียด : คาใชสอย, คาวัสดุ 
1. คาจางเหมาบริการ 
2. คาวัสดุสํานักงาน 
3. คาวัสดุกีฬา 
4. คาวัสดุการเกษตร 
5. คาวัสดุงานบานงานครัว 
6. คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 
7. คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา 
8. คาวัสดุคอมพิวเตอร 
9. คาวัสดุการศึกษา 
10. คาวัสดุซอมแซม 
11. คาวัสดุอ่ืน ๆ 
12. คาถายเอกสาร 
13. คาเขาเลมเอกสาร, วารสาร, คูมือ, หลักสูตร และรายงานตางๆ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  734,060 บาท 

734,060.00 200,000.00 250,000.00 239,600.00 44,460.00 

203110030221 2. กิจกรรมที่ 2 การบริหารพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563  ถึงวันที่  30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
1. เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
2. คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
3. คาทางดวน 
4. คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

80,000.00 25,000.00 10,000.00 15,000.00 30,000.00 

203110030322 3. กิจกรรมที่ 3 คาสาธารณูปโภค 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563  ถึงวันที่ 30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

 
   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค 
1. คาไฟฟา 
2. คาน้ําประปา 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 689,500 บาท 

689,500.00 172,375.00 172,375.00 172,375.00 172,375.00 

รวม 1,503,560.00     
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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. กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 461.00 461.00 465.00 465.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความพรอมทางสติปญญามีคุณลกัษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
2. กิจกรรมที่ 2 การบริหารพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 461.00 461.00 465.00 465.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความพรอมทางสติปญญามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
3. กิจกรรมที่ 3 คาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 461.00 461.00 465.00 465.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความพรอมทางสติปญญามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน  มอนไธสง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะครุศาสตรU หนวยงานรอง Uโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
2. ช่ือโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย    

     รหัสโครงการ U6402000002 
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 : ไมมี 
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 :  
UประเภทโครงการU  
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย เปนหนวยงานท่ีสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัยใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน โดยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย เปนแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยเปนแหลงคนควาวิจัยและพัฒนา
เด็กปฐมวัยใหเต็มตามสักยภาพและสอดคลองกับพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดาน เพ่ือใหการจัดการเรียนการ
สอนเกิดประสิทธิภาพ จึงตองมีการดําเนินการหลายดาน ไดแก การดําเนินการจางครู พ่ีเลี้ยง และ 
แมบาน การจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ รวมท้ังสนับสนุนการสอนใหบุคลากรและสงเสริมใหนักเรียนไดรับการ
จัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

2.เพ่ือยกระดับใหโรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถและมีมาตรฐาน 
3.เพ่ือสงเสริม การจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
4.เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน ท่ีเพียงพอตอการจัดการเรียน

การสอน 
5.เพ่ือใหเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ แหลงคนควาวิจัยและพัฒนาขอมูลทางวิชาการ

ทางการศึกษาปฐมวัย สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 1.จํานวนนักเรียนท่ีเขาใหมและจํานวนนักเรียนท่ีคงอยู จํานวน 217 คน 

2.จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ รอยละ 100 
3.จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 100

  
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามข้ันตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2564 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U669,400.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 217 
   2. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา คน 217 
   3. ผูปกครองนักเรียนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับช้ัน 4 

เชิงคุณภาพ    
   1. นักเรียนมีความพรอมทางสติปญญามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร รอยละ 100 
   2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน รอยละ 100 

   3. ผูปกครองนักเรียนสามารถลดคาใชจายในการจัดการศึกษา รอยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   
   1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการบริหารจัดการเรียนการสอนตอป บาท 331,350 
   2. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตอป บาท 55,950 

   3. งบประมาณโดยเฉลี่ยของคาสาธารณูปโภคตอป บาท 282,100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
     ผลกระทบ (Impact)  
           ผูปกครองสามารถลดคาใชจายการจัดการศึกษาตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           นักเรียนสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
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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) 

203110020121 1. กิจกรรมที่ 1 จัดหาสื่อวัสดุการเรียนการ
สอน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด :  กิจกรรมจัดหาสื่อวัสดุ / อุปกรณ 
 1.คาวัสดุ / อุปกรณ การจัดการเรียนการสอน 
 2.คาวัสดุ / อุปกรณ สํานักงาน 
 3.คาวัสดุ / อุปกรณ งานบาน งานครัว 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  268,770 บาท 

268,770.00 80,000.00 80,000.00 60,000.00 48,770.00 

203110020221 2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรและเด็ก
ปฐมวัย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนทางเลือกแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
 -คาที่พัก 21 คนๆ ละ 2 วัน ละ 850 บาท  เปนเงิน 35,700 บาท 
 -คาเชาเหมารถตู 3 คันๆ ละ 3 วันๆ ละ 2,250  เปนเงิน 20,250 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  55,950 บาท 

55,950.00 55,950.00 0.00 0.00 0.00 

203110020321 3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
และเด็กปฐมวัย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราช
ภัฎพระนครศรีอยุธยา 

: ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
  2.2 โครงการพัฒนาผูเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 -คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 3 ชม. ละ 600 บาท รวมเปนเงิน 1,800 บาท 
 -คาบํารุงรถบัส 1 คันๆ ละ 1,500 บาท 
 -คาน้ํามัน 1 คันๆ ละ 2,000 บาท 
 -คาอาหาร จํานวน 114 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 60 บาท รวมเปน 6,840 บาท 
 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 114 คนๆละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท รวมเปน 7,980 บาท 
 -คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ จํานวน 12 คนๆ ละ 240 บาท รวมเปน 2,880 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท 

23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 

203110020421 4. กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
และเด็กปฐมวัย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราช
ภัฎพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด :    รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
โครงการใหความรูผูปกครอง 
 -คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 3 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 1,800 บาท 
 -คาอาหาร จํานวน 65 คน ม้ือละ 150 บาท เปนเงิน 9,750 บาท 
 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 65 คนๆละ 2 ม้ือๆ 35 บาท เปนเงิน 4,550 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,100 บาท 
(หนึ่งหม่ืนหกพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
 
 
 

16,100.00 0.00 16,100.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110020521 5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
และเด็กปฐมวัย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย   

   รายละเอียด : รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ 
กิจกรรมสายใยครูสูศิษยรัก 
 -คาอาหาร จํานวน 84 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 150 บาท  จํานวน 12600 บาท 
 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 84 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท จํานวน 5880 บาท 
 -คาวัสดุ/อุปกรณ จํานวน 5000 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23480 บาท 

23,480.00 0.00 23,480.00 0.00 0.00 

203110020622 6. กิจกรรมที่ 6  สาธารณูปโภค  คาน้ํา คาไฟ 
    

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 282,100 บาท 

282,100.00 70,525.00 70,525.00 70,525.00 70,525.00 

รวม 669,400.00     

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

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

1. กิจกรรมที่ 1 จัดหาสื่อวัสดุการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 217.00 217.00 217.00 217.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรและเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 0.00 0.00 217.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 
3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 0.00 0.00 0.00 217.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

4. กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 0.00 217.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 
5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 0.00 217.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 
6. กิจกรรมที่ 6  สาธารณูปโภค  คาน้ํา คาไฟ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 217.00 217.00 217.00 217.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจยัความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยภัทราวรรณ  จันทรเนตร 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบนัอยุธยาศึกษาU หนวยงานรอง Uสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา    

     รหัสโครงการ U6417000002 
 
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 : ไมมี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ไมมี 
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 
 สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานหน่ึงท่ีทําหนาท่ีในดานการอนุรักษ  สงเสริม เผยแพร และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งจําเปนตองมีสํานักงานท่ีสามารถขับเคลื่อนงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ เพ่ือจัดทําแผนการบริหารงานของสถาบันฯ และในการดําเนินงานตางๆ ของ
สถาบันอยุธยาศึกษาจําเปนตองมีการจัดอบรม สัมมนา และคาใชจายตางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อาจารย และ
เจาหนาท่ีในดานการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ซึ่งในการดําเนินงานดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษา 
จําเปนตองมีการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุงานบานงานครัว คาสาธารณูปโภค งานประชาสัมพันธกิจกรรมของสถาบัน
อยุธยาศึกษาและพัฒนาศักยภาพของ อาจารย และเจาหนาท่ีในดานการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสรมิการดาํเนินงานของสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ2. เพ่ือพัฒนาผูบรหิาร  
คณาจารย และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพ3. เพ่ือสงเสรมิใหผูรับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึง
พอใจตอระบบการบริหารจัดการและการใหบริการ 
5. กลุมเปาหมาย บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 13 คน 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1.บริหารจดัการสํานักงาน 
2.เขารับการฝกอบรมจากหนวยงานภายในและภายนอก 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U229,500.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน /อบรม สัมมนา ประชุม บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ัง 24 

   2. คาเบี้ยประชุมผูทรงคุณวุฒิ ,คาอาหารวาง,คาจัดทําเอกสาร คร้ัง 4 
   3. คาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพท 2 หมายเลขและคาไฟฟาหอศิลป) บิล 36 
   4. จัดทําปายประชาสัมพันธและคาจัดทํารูปเลมรายงานประจําป ปาย 10 

   5. จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คน 13 
เชิงคุณภาพ    
   1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85 รอยละ 85 

   2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน คน 13 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมทีส่ามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รอยละ 100 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           สงเสริมการดําเนินงานของสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเน่ืองมาจากผลผลติ) 
           สงเสริมการดําเนินงานของสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจดุหมายปลายทาง หรือผลตอเน่ืองจากผลกระทบ) 
           เจาหนาท่ีไดพัฒนาศักยภาพในดานการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
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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-ม.ิย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110340121 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ป.ตรี (2,500 x 10 คน) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส1-4 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : -คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน 
อบรม สัมมนา /คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลง
ในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงาน
ราชการ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 
 
 

25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 

203110340221 2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยา
ศึกษา  ตํ่ากวา ป.ตรี (1,500 x 3 คน) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส2-4 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : -คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน 
อบรม สัมมนา /คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลง
ในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงาน
ราชการ จํานวน 3 คนๆละ 1,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท 
 
 

4,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

203110340321 3. กิจกรรม การบริหารจัดการสํานักงาน
สถาบันอยุธยาศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส1-4 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด :  - คาเบีย้เลี้ยง/  ที่พัก/
ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม ประสานงาน
ราชการ/คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลงในการ
อบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ 
จํานวนเงิน 64,820 บาท 
-คาเขาเครื่องถาย 22,500 บาท 
-คาวัสดุงานบานงานครัว จํานวนเงิน 20,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 107,320 บาท 
 

107,320.00 25,205.00 40,705.00 20,705.00 20,705.00 

203110340422 4. คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 เดือนและ
คาไฟฟาหอศิลป 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส1-4 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 
เดือนและคาไฟฟาหอศิลป 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 
 

50,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 
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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-ม.ิย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110340521 5. ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส1-4 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
- คาตอบแทนผูทรง คณุวุฒิ                  4ครั้งๆ
ละ4,000บาท16,000 
2.6 คาใชสอย   
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม           17คนๆละ 4 
ครั้งๆละ 35บาท2,380  
- คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร                 17คนๆ
ละ 4 ครั้งๆละ 100 บาท6,800 
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 25,180 บาท 

25,180.00 6,295.00 6,295.00 6,295.00 6,295.00 

203110340621 6. กิจกรรมสงเสริมและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส1-4 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : - จัดทําปายประชาสัมพันธ
                 10 ครั้ง 12,500บาท
  
- คาจางจัดทํารูปเลมรายงานประจํา 1 ครั้ง 5,000
บาท  
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,500 บาท 

17,500.00 8,125.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00 

รวม 229,500.00     
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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. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี (2,500 x 10 คน) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คน 2.00 3.00 3.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คน 2.00 3.00 3.00 2.00 
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา  ตํ่ากวา ป.ตรี (1,500 x 3 คน) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คน 0.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คน 0.00 1.00 1.00 1.00 
3. กิจกรรม การบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน /อบรม สัมมนา ประชุม บุคลากร

ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
คน 2.00 2.00 2.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 เดือนและคาไฟฟาหอศิลป ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพท 2 หมายเลขและคาไฟฟาหอศิลป) คร้ัง 9.00 9.00 9.00 9.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพท 2 หมายเลขและคาไฟฟาหอศิลป) คร้ัง 9.00 9.00 9.00 9.00 
5. ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 
6. กิจกรรมสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทําปายประชาสัมพันธและคาจัดทํารูปเลมรายงานประจําป คร้ัง 3.00 3.00 3.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดทําปายประชาสัมพันธและคาจัดทํารูปเลมรายงานประจําป กิจกรรม 3.00 3.00 3.00 1.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบนัอยุธยาศึกษาU หนวยงานรอง Uสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน    

     รหัสโครงการ U6417000004 
 

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 : ไมมี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 
เปาหมายท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64102 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริม พัฒนาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการสืบสานโครงการพระราชดําริ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสําเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ    
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3. หลักการและเหตุผล 
 ศาสตรพระราชา เปนองคความรูของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีไดมา
จากการทรงงานอยางหนักตลอดรัชสมัยของพระองคทาน เพ่ือใหประชาชนชาวไทยไดอยูกันอยางผาสุก 
ดวยโครงการตามพระราชดําริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน ดวย
การเขาใจ เขาถึง พัฒนา เราชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยไดรับน้ําพระทัยของพระองคผาน
โครงการตามพระราชดําริ เชน โครงการกอสรางพระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย และการพัฒนา
เปนพ้ืนท่ีรับน้ําตามโครงการแกมลิง ณ ทุงมะขามหยอง โครงการปรับปรุงและขุดลอกคลองเมือง อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพท่ีสงผลใหพวกเรามีวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน ดวยพระราช
ปณิธานอันแนวแนของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรท่ีทรงดําเนินตาม
รอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงแนะนําให พลเอก 
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี นําศาสตรแหงพระราชามาเปนหลักการบริหารประเทศ ความใส
พระราชหฤทัยในทุกขสุขของประชาชนชาวไทยไดเปนท่ีประจักษมาต้ังแตครั้งยังทรงดํารงพระอิสริยยศ
เปน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จากพระราชกรณียกิจหลายดาน พระองคทรงเปน
แบบอยางท่ีดีในการสงเสริมการเกษตรไทย การใหทองถ่ินสามารถพ่ึงพาตนเอง และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ทรงแนะนําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนแกนนําในการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิม
ขีดความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือเปนรากฐานการขับเคลื่อนประเทศไทย
ตอไปสถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการ
สงเสริม และสนับสนุนการนําศาสตรพระราชา และขอมูลทางวัฒนธรรมอยุธยามาประยุกตใชในการ
พัฒนาสังคมปจจุบันอยางยั่งยืน จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตรพระราชา
สูการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 
4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเก่ียวกับศาสตรพระราชา และสามารถนําศาสตรพระราชา 
มาปรับใชกับการดํารงชีวิต ตลอดจนสามารถนํามาใชแกปญหาของตนเองและชุมชนไดอยางยั่งยืน 
5. กลุมเปาหมาย 
 ผูท่ีสนใจท่ัวไป จํานวน 60 คน 
6. วิธีการดําเนินงาน การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ   
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U60,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม คน 60 
เชิงคุณภาพ    

   1. จํานวนชุมชนเปาหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดําริ ชุมชน 5 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รอยละ 100 
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11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           1.กลุมเปาหมายไดรับความรูดานศาสตรพระราชา และเศรษฐกิจพอเพียง 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           1.กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการความรูดานศาสตรพระราชา และเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใชกับการดํารงชีวิต  
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           1.กลุมเปาหมายสามารถนําความรูดานศาสตรพระราชา และเศรษฐกิจพอเพียง มาใชแกปญหา
ของตนเองและชุมชนไดอยางยั่งยืน 

2.การดํารงอยูขององคความรูดานศาสตรพระราชา และเศรษฐกิจพอเพียง 
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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) 

203102010121 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอย
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ินอยาง
ย่ังยืน ครั้งที่ 1 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาสที่ 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   พ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
• คาตอบแทน  
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 7,200 บาท 
• คาใชสอย  
- คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท 3,000 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท 2,100 บาท 
คาบํารุงรถ/คาน้ํามัน 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 5,500 บาท 
• คาวัสดุ  
- วัสดุในการจัดกิจกรรม12,200บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

203102010221 2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอย
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ินอยาง
ย่ังยืน ครั้งที่ 2 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาสที่ 2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   พ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
• คาตอบแทน  
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 7,200 บาท 
• คาใชสอย  
- คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท 3,000 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท 2,100 บาท 
คาบํารุงรถ/คาน้ํามัน 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 5,500 บาท 
• คาวัสดุ  
- วัสดุในการจัดกิจกรรม12,200บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

        

รวม 60,000.00     
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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. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน ครั้งที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนชุมชนเปาหมายที่สืบสาน
โครงการตามพระราชดําริ 

รายการ 5.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนชุมชนเปาหมายที่สืบสาน
โครงการตามพระราชดําริ 

รายการ 0.00 5.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบนัอยุธยาศึกษาU หนวยงานรอง Uสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ช่ือโครงการ วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา    

     รหัสโครงการ U6417000005 
 
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 : ไมมี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.4 การจัดทําฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ 
เปาหมายท่ี : 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือใชในการวิเคราะห ประเมิน

และวางแผนงานพัฒนาพ้ืนท่ี 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสําเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  
 [ X ] ดานบริการวิชาการ 
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3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดให มหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู
ภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มี
สวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสม
ดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให
บริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  สถาบันอยุธยาศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจหลักในการทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยธุยา วิจัยและเผยแพร
องคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา  และบูรณาการการพัฒนาทองถ่ิน ตามศาสตรพระราชาและแนวทาง
พระราชดําริ จึงไดดําเนินงานศึกษา รวบรวม สื่อสาร องคความรู และเปนศูนยกลางในการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ดวยการจัดทําขอมูลความรูของพ้ืนท่ี ในรูปของการจัดทําวารสารวิชาการใหมี
มาตรฐานในระดับชาติ เพ่ือสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการพัฒนา
ทองถ่ิน   
 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ไดผลิตและเผยแพรบทความวิชาการ บทความวิจัย ท่ีมี
คุณภาพทางวิชาการ 

2.เพ่ือพัฒนาและรักษาคุณภาพของวารสารวิชาการ ตามหลักเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย (TCI) 

 
5. กลุมเปาหมาย 
 1.นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ท่ีสงบทความมาตีพิมพ จํานวน 16 คน   
 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1.เปดรับบทความทางวิชาการจากผูเขียน 
2.ดําเนินการกลั่นกรองคุณภาพของบทความโดยผูทรงคุณวุฒิ อยางนอย 2 ทาน / บทความ 
3.จัดทําและเผยแพรวารสารวิชาการ ท้ังแบบรูปเลม และเผยแพรทางระบบออนไลน 
 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
 
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ U88,200.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนวารสารวิชาการ/ป ฉบับ 2 

   2. จํานวนบทความ เร่ือง 16 
เชิงคุณภาพ    
   1. จํานวนของบทความที่ผานการกลั่นกรองคุณภาพกอนการตีพิมพ รอยละ 100 

เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 100 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           1. ผูเขียน ซ่ึงประกอบดวย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ไดผลิตและเผยแพรบทความวิชาการ 
บทความวิจัย ท่ีมีคุณภาพทางวิชาการ 

2. สถาบันอยุธยาศึกษา สามารถผลิตวารสารทางวิชาการท่ีมีคุณภาพทางวิชาการ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           1. ผูเขียน ไดรับการรับรองคุณภาพของผลงานทางวิชาการ สามารถนําไปเปนหลักฐานในการ
อนุมัติขอสําเร็จการศึกษา หรือเปนหลักฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษาได 

2. ผูอาน ไดรับความรูจากวารสารวิชาการ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           1.วารสารวิชาการของหนวยงาน มีคุณภาพทางวิชาการ เปนไปตามเกณฑของศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทย (TCI) 
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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) 

203107090121 1. กิจกรรมจัดทําวารสารวิชาการอยุธยา
ศึกษา (2 ฉบับ) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
-คาตอบแทนผูประเมินบทความวิชาการ 2 ฉบับๆ 
ละ 16 คนๆ ละ 600 บาท  เปนเงิน 19,200 บาท 
คาใชสอย 
-คาจางทําวารสารวิชาการ 2 ฉบับๆ ละ 23,000 
บาท เปนเงิน 46,000 บาท 
คาสาธารณูปโภค 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 65200 บาท 

65,200.00 0.00 32,600.00 0.00 32,600.00 

203107090222 2. วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค 
-คาแสตมป 3,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 

203107090321 3. อบรมเชิงปฏิบัติการThaiJo (วารสาร
ออนไลน) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถานที่อบรม 

ใชสอย 
   รายละเอียด : - คาลงทะเบียนอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ThaiJo  20,000 บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

รวม 88,200.00     
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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. กิจกรรมจัดทําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบทความที่ไดตีพิมพใน
วารสาร 

รายการ 0.00 8.00 0.00 8.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความวิชาการ ที่ผานการ
กลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการ 

รายการ 0.00 8.00 0.00 8.00 

2. วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซื้อแสตมป กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการThaiJo (วารสารออนไลน) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบนัอยุธยาศึกษาU หนวยงานรอง Uสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน    

     รหัสโครงการ U6417000007 
 

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 : ไมมี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดาน

การศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64104 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสําเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

[ X ] ดานบริการวิชาการ   
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3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดให มหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู
ภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มี
สวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสม
ดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให
บริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู   

สถาบันอยุธยาศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจ
หลักในการทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยุธยา วิจัยและเผยแพรองคความรูดานวัฒนธรรม
อยุธยา  และบูรณาการการพัฒนาทองถ่ิน ตามศาสตรพระราชาและแนวทางพระราชดําริ จึงกําหนดการ
ดําเนินงานโครงการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และแผนศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสนับสนุนแหลงเรียนรูและบุคคลผูมีความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ใหเปนท่ียอมรับแกสาธารณชน     

2.เพ่ือสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 1.เพ่ือสนับสนุนแหลงเรียนรูและบุคคลผูมีความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ใหเปนท่ียอมรับแกสาธารณชน 

2.เพ่ือสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1.จัดกิจกรรมสัมมนา / อบรม ใหความรูดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีสอดคลองกับภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติ 

2.กิจกรรมวันอนุรักษมรดกไทย และยกยองเชิดชูเกียรติ บุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U1,401,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 2,380 

   2. จํานวนภูมิปญญาที่ไดรับการยกยอง คน 6 
   3. จํานวนผลงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน เอกลักษณและ
วัฒนธรรมของชาติ 

กิจกรรม 3 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของการรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           1.กลุมเปาหมายไดรับความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 85 

2.บุคคลผูมีความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการสงเสริมใหเปนท่ี
ยอมรับแกสาธารณชนเพ่ิมข้ึน อยางนอย 6 คน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           1.การดํารงอยูขององคความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
2.องค
ความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการยอมรับในระดับชาติ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           1.การดํารงอยูขององคความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
2.องค
ความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการยอมรับในระดับชาติ 
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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) 

203104020121 1. กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด :  
-คาจางจัดทํารูปเลมเอกสารประกอบการอบรม 1 ครั้งๆละ 1,000 ชุดๆละ 30 บาท 
เปนเงิน 30,000 บาท 
• คาวัสดุ  
-คาวัสดุในการจัดอบรม 1-10 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

203104020221 2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สรางสรรคศิลป
ถ่ินมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด :  
-คาตอบแทนวิทยากร 12  ชั่วโมง จํานวน 3 คนๆละ  
1,200 บาท เปนเงิน 43,200 บาท 
-คาอาหารกลางวัน (2 วัน) 2 ม้ือ 50 คนๆละ 100 บาท เปนเงิน 10,000 บาท 
-คาอาหารวาง (2 วัน) 4 ม้ือ 50 คนๆละ 35 บาท เปนเงิน 7,000 บาท  
-คาที่พักวิทยากร 1 คืน 3 คนๆละ 1,500 บาท เปนเงิน 4,500 บาท 
-วัสดุในการจัดกิจกรรม 
35,300 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

203104020321 3. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะ และ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 1 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด :   
คาตอบแทนวิทยากร  2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เปนเงิน  7,200 บาท 
• คาใชสอย 
- คาอาหาร 30 คนๆละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาทเปนเงิน 2,100 บาท 
• คาวัสดุ 
- คาวัสดุอุปกรณอบรม  
เปนเงิน 15,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,300 บาท 
 
 
 
 
 
 

27,300.00 0.00 27,300.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203104020421 4. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะ และ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 2 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด :   
• คาตอบแทน 
คาตอบแทนวิทยากร  2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เปนเงิน  7,200 บาท 
• คาใชสอย 
- คาอาหาร 30 คนๆละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาทเปนเงิน 2,100 บาท 
• คาวัสดุ 
- คาวัสดุอุปกรณอบรม  
เปนเงิน 15,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,300 บาท 
 
 
 

27,300.00 0.00 27,300.00 0.00 0.00 

203104020521 5. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด :  
• คาตอบแทน  
-คาตอบแทนวิทยากร  4 คนๆ ละ 3  ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 
• คาใชสอย 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 50 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35บาท เปนเงิน 3,500บาท 
-คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาทเปนเงิน 5,000บาท 
-คาจางทํารูปเลมเอกสารประกอบการสัมมนา 60 ชุดๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
-คาตกแตงสถานที่ 1 ครั้ง 5,000 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 
• คาวัสดุ  
-คาวัสดุ 1 ครั้ง 6,300 บาท เปนเงิน 6,300 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

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

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203104020621 6. กิจกรรมวันอนุรักษ มรดกไทย และยกยอง
เชิดชูเกียรติ บุคคลผูมีผลงานดีเดนทาง
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2-3 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย รายละเอียด :  
- คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินและพิจารณารางวัล 5 คน ๆ ละ 800 บาท เปน
เงิน 4,000 บาท 
- คาจางจัดทําโลรางวัล 10 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 15,000 บาท 
- คาจางจัดทําเอกสารสูจิบัตรประกอบกิจกรรม 1 ครั้ง จํานวน 100 เลม ๆ ละ 250 
บาท เปนเงิน 25,000 บาท 
- คาจางตกแตงสถานที่ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสถานที่มอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 1 
งาน เปนเงิน 8,000 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมจํานวน 50 คน ๆละ 1 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 
1,750 บาท 
- คาวัสดุ และอุปกรณ 21,250 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท 
 
 

75,000.00 0.00 44,000.00 31,000.00 0.00 

203104020721 7. กิจกรรมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
เครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • คาใชสอย 
- คาธรรมเนียมการเขารวมกลุมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือขาย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (เงินลงขัน) 1 ครั้ง เปนเงิน 50,000 บาท 
• คาวัสดุ 
- คาวัสดุ และอุปกรณ 5,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท 
 
 

55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 

203104020821 8. กิจกรรมยกระดับแหลงเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย รายละเอียด : ใชสอย 
• คาใชสอย 
- คาจางจัดทําเอกสารแนะนําแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 5 แหลง เปนเงิน 
50,000 บาท 
- คาจางจัดทําวีดิทัศนนําเสนอแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 5 เรื่องๆละ 32,000  
บาท  เปนเงิน 160,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท 
 

210,000.00 0.00 210,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203104020921 9. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ แหลง
เรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 1 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา และแหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด :  
• คาตอบแทน 
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 
• คาใชสอย 
- คาเชาเหมารถพาอาจารย นักศึกษา เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไปจํานวน 30 คน 
ไปยังแหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 3 คัน ๆ 
ละ 2,800 บาท เปนเงิน 8,400 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 2,100 บาท 
- คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
• คาวัสดุ 
- คาวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1-10 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,100บาท 
 
 
 

27,100.00 0.00 0.00 27,100.00 0.00 

203104021021 10. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ 
แหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 2 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา และแหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด :  
• คาตอบแทน 
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 
• คาใชสอย 
- คาเชาเหมารถพาอาจารย นักศึกษา เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไปจํานวน 30 คน 
ไปยังแหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 3 คัน ๆ 
ละ 2,800 บาท เปนเงิน 8,400 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 2,100 บาท 
- คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
• คาวัสดุ 
- คาวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1-10 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,100บาท 
 
 
 
 

27,100.00 0.00 0.00 27,100.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203104021121 11. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ 
แหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 3 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา และแหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด :  
• คาตอบแทน 
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 
• คาใชสอย 
- คาเชาเหมารถพาอาจารย นักศึกษา เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไปจํานวน 30 คน 
ไปยังแหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 3 คัน ๆ 
ละ 2,800 บาท เปนเงิน 8,400 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 2,100 บาท 
- คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
• คาวัสดุ 
- คาวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1-10 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,100บาท 
 
 
 
 

27,100.00 0.00 0.00 0.00 27,100.00 

203104021221 12. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ 
แหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 4 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา และแหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
• คาตอบแทน 
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 
• คาใชสอย 
- คาเชาเหมารถพาอาจารย นักศึกษา เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไปจํานวน 30 คน 
ไปยังแหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 3 คัน ๆ 
ละ 2,800 บาท เปนเงิน 8,400 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 2,100 บาท 
- คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
• คาวัสดุ 
- คาวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1-10 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,100บาท 
 
 
 
 

27,100.00 0.00 0.00 0.00 27,100.00 
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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) 

203104021321 13. กิจกรรมจัดทําขอมูลมรดกภูมิปญญา
วัฒนธรรมของชุมชน/ทองถ่ินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : • คาใชสอย 
- คาจางเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 1 เรื่อง เปนเงิน 6,000 บาท 
- คาจางจัดทํารูปเลมเอกสารขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 100 เลม ๆ ละ 72 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 
- คาจางจัดทําวดิีโอขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 1 งาน  
เปนเงิน 30,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43,200 บาท 
 
 
 

43,200.00 0.00 0.00 0.00 43,200.00 

203104021421 14. กิจกรรมอนุรักษ สืบสานและเผยแพรงาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 และ 3 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย 
   รายละเอียด : - คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก  
- คายานพาหนะ/คาบํารุงรถ/ คาน้ํามันเชื้อเพลิง  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 
 
 
 

60,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

203104021521 15. กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแหงเมือง
มรดกโลก 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจํานวน 2คนๆละ 400 บาท 
จํานวน 10 วัน = 8,000 บาท 
คาจางเจาหนาที่รักษาความสะอาดจํานวน 3 คนๆละ 300 บาท จํานวน 10 วัน = 
9,000 บาท 
คาจางการแสดงดนตรีและนาฏศิลป จํานวน 10 วันๆละ 18,000 บาท = 180,000 
บาท 
คาจางติดต้ังระบบแสงเสียง จํานวน 10 วันๆละ 25,000 บาท = 250,000 บาท 
คาวัสดุ 53,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท 
 
 
 
 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203104021621 16. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวิทยากร 
- คาวิทยากร 6 คน 1 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท = 7,200 บาท 
คาใชสอย 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 100 คน จํานวน 2 ม้ือๆละ 35 บาท = 7,000 บาท 
- คาอาหารกลางวัน 100 คน จํานวน 1 ม้ือๆละ 100 บาท = 10,000 บาท 
- คาจางการแสดงศิลปวัฒนธรรม = 30,000 บาท 
- คาจางตกแตงสถานที่               = 5,000 บาท 
- คาจางระบบแสง เสียง จํานวน 1 งาน 
 = 10,000 บาท 
- คาเอกสาร 100 ชุดๆละ 50 บาท =5,000 บาท 
- คาวัสดุ อุปกรณ = 20,600 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 94,800  บาท 

94,800.00 0.00 94,800.00 0.00 0.00 

203104021731 17. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑอุปกรณผลิตสื่อวิดิ
ทัศน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : คาครุภัณฑ 
ชุดอุปกรณผลิตสื่อวิดิทัศน ประกอบดวย 
1. ไฟ LED พรอมขาต้ัง แบตเตอรี่ แทนชารจ และสาย AC adapter 
2. ไมคติดอกไรสาย ประกอบตัวรับสัญญาณ 1 ตัว ตัวสงสัญญาณพรอมไมโครโฟน 2 
ชุด  
3. ไมกันสั่น Gimbal สําหรับกลอง Dslr 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. ชุดอุปกรณผลิตสื่อวีดิทัศน ราคา 30000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 30,000.00 
บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 30,000.00 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,401,000.00     
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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. กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 0.00 0.00 1000.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สรางสรรคศิลปถ่ินมรดกโลก : 
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 50.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
3. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะ และวัฒนธรรม ครั้งที่ 
1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 30.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะ และวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 30.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
5. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 50.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
6. กิจกรรมวันอนุรักษ มรดกไทย และยกยองเชิดชูเกียรติ บุคคลผู
มีผลงานดีเดนทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 0.00 50.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดบุคคลผูเปนภูมิปญญาที่มีความรูความสามารถดานวัฒนธรรมอยุธยา คน 0.00 6.00 0.00 0.00 

7. กิจกรรมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือขายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 100.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีกิจกรรมอบรม บรรยาย และสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนทางวิชาการปละไมนอยกวา กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

8. กิจกรรมยกระดับแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการ
สงเสริมใหเปนที่ยอมรับแกสาธารณชน 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนบุคคลผูมีความรูดานศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับ
การสงเสริมใหเปนที่ยอมรับแกสาธารณชน 

คน 0.00 5.00 0.00 0.00 

9. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ แหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการและตอยอดความรูดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการดําเนินชีวิตได 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

10. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ แหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการและตอยอดความรูดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการดําเนินชีวิตได 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

11. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ แหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 0.00 0.00 30.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการและตอยอดความรูดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการดําเนินชีวิตได 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

12. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ แหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 4 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 0.00 0.00 30.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการและตอยอดความรูดานทํานุบํารุงศิลปะและ รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
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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) 

วัฒนธรรมกับการดําเนินชีวิตได 
13. กิจกรรมจัดทําขอมูลมรดกภูมิปญญาวัฒนธรรมของชุมชน/
ทองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการ
สงเสริมใหเปนที่ยอมรับแกสาธารณชน 

รายการ 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการสงเสริม
ใหเปนที่ยอมรับแกสาธารณชน 

รายการ 0.00 0.00 0.00 1.00 

14. กิจกรรมอนุรักษ สืบสานและเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 15.00 15.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 
15. กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : 
มหาวิทยาลัยแหงเมืองมรดกโลก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 1000.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

16. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 100.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
17. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑอุปกรณผลิตสื่อวิดิทัศน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดอุปกรณผลิตสื่อวิดิทัศน คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุดอุปกรณผลิตสื่อวิดิทัศน คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบนัอยุธยาศึกษาU หนวยงานรอง Uสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร)    
     รหัสโครงการ U6417000009 

 
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 : ไมมี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ไมมี 
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 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดให มหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู
ภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มี
สวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย 
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  สถาบันอยุธยาศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจหลักในการทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยุธยา วิจัยและเผยแพร
องคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา  และบูรณาการการพัฒนาทองถ่ิน ตามศาสตรพระราชาและแนวทาง
พระราชดําริ โดยไดดําเนินการรวบรวมหนังสือ งานวิจัย บทความวิชาการ และสื่อสาระความรูดาน
อยุธยาศึกษาตาง ๆ สําหรับเผยแพรใหความรูภายในศูนยขอมูลอยุธยาศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา 
นักวิชาการ และผูสนใจท่ัวไป สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรจัดโครงการบริหารจัดการศูนยขอมูล
อยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) ใหเปนสถาบันทางวิชาการท่ีมีคุณภาพตามพันธกิจของสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) ใหมี
ประสิทธิภาพ 
5. กลุมเปาหมาย 
 การบริหารจัดการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) 
6. วิธีการดําเนินงาน การบริหารจัดการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U200,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การบริหารจัดการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) งาน 1 

เชิงคุณภาพ    
   1. ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) มีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวา
รอยละ 85 

รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 100 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รอยละ 100 

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

203110350121 1. ปรับปรุงศูนยศึกษาประวัติศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษา
ประวัติศาสตร) 

วัสดุ,ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : - คาใชจายในการจางติดต้ังระบบ
อินเตอรเน็ต 28,783 บาท 
- คาหลอดไฟ 4,417 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33200บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. สาย Fiber Optic ARSS 4 Core ราคา 16.05 
จํานวน 300 เมตร รวมเปนเงิน 4,815.00 บาท 
2. มีเดีย 10/100/100 ราคา 4815 จํานวน 2 ตัว 
รวมเปนเงิน 9,630.00 บาท 
3. สวิสวฮัพ 10/100/100 ราคา 2675 จํานวน 1 
ตัว รวมเปนเงิน 2,675.00 บาท 
4. เครื่องสํารองไฟ 1000VA/600W ราคา 3103 
จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 3,103.00 บาท 
5. ตูเหล็ก ราคา 1605 จํานวน 1 ตู รวมเปนเงิน 
1,605.00 บาท 
6. Access Point N450/AC130Mbps ราคา 
6955 จํานวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 6,955.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 28,783.00 บาท 

33,200.00 33,200.00 0.00 0.00 0.00 

203110350222 2. คาสาธารณูปโภคศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  
(ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 - 4 
สถานที่ดําเนินการ 
   ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษา
ประวัติศาสตร) 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาไฟฟาศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  
(ศูนยศึกษาประวัติศาสตร)  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 166800 บาท 

166,800.00 41,700.00 41,700.00 41,700.00 41,700.00 

รวม 200,000.00     
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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. ปรับปรุงศูนยศึกษาประวัติศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนย

ศึกษาประวัติศาสตร)มีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการ
ไมนอยกวารอยละ 85 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. คาสาธารณูปโภคศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษา
ประวัติศาสตร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาไฟฟาศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  
(ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลความพึงพอใจตอผูรับบริการ
ไมนอยกวารอยละ 85 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนนิโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบันวิจัยและพัฒนาU หนวยงานรอง Uสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ช่ือโครงการ โครงการจัดทําวารสารวิจัยราชภฏักรุงเกา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ U6416000001 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 
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 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
แบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคของการจัดตั้งเพ่ือ
การสนับสนุนสงเสริมการวิจัยของคณาจารยและการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย 
ใหไดองคความรูในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกดาน รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางดานการวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินสนับสนุนการใหบริการวิชาการ การจัดทําหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกครู 
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรท่ี
เปนสหวิทยากรแกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูสนใจท่ัวไป 
ปจจุบันบุคลากร นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยังมีปญหาในเรื่องการตีพิมพเผยแพร บทความ 
และงานวิจัยในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และวารสารของมหาวิทยาลัยยังไมมี
มาตรฐานท 
 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือจัดทําวารสารสําหรับตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยครอบคลุม ดานบริหารธุรกิจ ดานการศึกษา ดานรัฐศาสตร ดาน
นิติศาสตร ดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของ TCI  

2.เพ่ือเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองคความรูใหม ในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป 
 
6. วิธีการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เปดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Research Article) และบทความวิชาการ 
(Academic Articles) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกลาวจะตองไมเคย
เผยแพรในวารสารอ่ืนใดมากอน และเปนขอคิดเห็นของผูสงบทความเทานั้น บทความจะผานการ
ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขานั้น จํานวน 2-3 ทาน ซ่ึงกองบรรณาธิการอาจใหผูเขียนปรับ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U171,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ฉบับ 3 
เชิงคุณภาพ    

   1. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของ TCI กลุมที่ 2 

รอยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 

เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 
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11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           มีวารสารวิจัยราชภฏักรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 3 ฉบับ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 3 ฉบับ ไดรับ
การเผยแพร 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของ TCI กลุมท่ี 2 
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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) 

203107020121 1. จัดทําวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน  
-คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิอานบทความ 45 เรื่องๆละ 2 คนๆละ 600 บาท รวมเงิน 
54,000 บาท 
-คาตอบแทนกองบรรณาธิการผูทรงคุณวุฒิ 9 คนๆ ละ 3,000 บาท รวมเงิน 27,000 บาท 
-คาตอบแทนตรวจสอบบทความคัดยอภาษาอังกฤษ 45 เรื่อง ๆละ 300 บาท รวมเงิน 
13,500 บาท 
คาใชสอย  
-คาจางจัดทําเลมวารสาร 3 ครั้งๆละ 20 เลมๆละ 120 บาท รวมเงิน 7,200  บาท 
คาวัสดุ 
-คาวัสดุ 27,840 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 129,540 บาท 
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

129,540.00 50,340.00 22,500.00 22,500.00 34,200.00 

203107020222 2. คาสาธารณูปโภค 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค 
-คาแสตมปและคาจัดสงไปรษณีย 9000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 
 
 

9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 

203107020321 3. คาสนับสนุนระบบวารสาร 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาสนับสนุนระบบวารสาร 
- คาลงทะเบียน 32,100 บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 20 คนๆละ  3 ม้ือๆละ 6 บาท รวมเงิน 360 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32,460 บาท 
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

32,460.00 120.00 32,100.00 120.00 120.00 

รวม 171,000.00     
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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. จัดทําวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งาน 1.00 1.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มีคุณภาพตามมาตรฐานของ TCI กลุมที่ 2 
รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

2. คาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการซื้อจางคาสาธารณูปโภค คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการคาสาธารณูปโภคอยางมีความคุณภาพ รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
3. คาสนบัสนุนระบบวารสาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการคาสนับสนุนระบบวารสาร คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรไดรับการพัฒนาจากการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ศึกษาดูงาน คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบันวิจัยและพัฒนาU หนวยงานรอง Uสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ช่ือโครงการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    

     รหัสโครงการ U6416000002 
 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏได มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547 กําหนดให
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาระดับปริญญา เพ่ือทําหนาท่ีเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาท่ีในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล เพ่ือสรางและพัฒนา
องคความรู สรางบัณฑิตท่ีมีความรูคูความดี สรางสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมทองถ่ินและของชาติ 
เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอ่ืน
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมให
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมท้ังศึกษา สงเสริม  สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินและสังคม 
สอดคลองกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยวาเปนกระบวนการสรางองคความรูและภูมิปญญาท่ีสําคัญยิ่ง จึงได
กําหนดใหมีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสรางของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ี
รับผิดชอบงานดานการสนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหบรรลุพันธกิจดังกลาว สถาบันวิจัยฯจึงไดจัดทําโครงการ
สนับสนุนทุนเพ่ือทํางานวิจัยภายใตยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติเพ่ือสรางองคความรูใหม แกไขปญหา 
พัฒนางานวิจัย อันจะนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินดวยเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูท่ีเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง การแขงขัน และพัฒนาสังคมใหประชาชนในประเทศมีความสุขในการดําเนินชีวิตภายใต
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือใชในการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.  เพ่ือใชในการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามพันธกิจ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.  เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 
4.  เพ่ือสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพึงพอพอใจตอระบบการบริหาร

จัดการและการใหบริการ 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U18,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนครั้งที่จัดประชุม คร้ัง 2 

   2. จํานวนโครงการที่ผานการพิจารณา โครงการ 20 
เชิงคุณภาพ    
   1. รายงานผลการประชุม รอยละ 100 

เชิงเวลา   
   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 

 

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

203110310121 1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : จัดประชุมคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
คาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม คณะกรรมการฯคน
ละ 1,000 จํานวน 2 คนๆละ 2 ครั้ง)  = 4,000 
บาท 
คาใชสอย (คาพาหนะ คณะกรรมการฯ คนละ 
2,000 จํานวน 2 คนๆละ 2 ครั้ง) = 8,000 บาท 
คาใชสอย (คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 15 
คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท) = 1,050 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,050 บาท 

13,050.00 0.00 6,525.00 0.00 6,525.00 

203110310222 2. คาแสตมป 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : รายละเอียด คาแสตมป 4,950 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,950 บาท 
 

4,950.00 0.00 2,500.00 0.00 2,450.00 

รวม 18,000.00     
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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. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายงานการประชุม คร้ัง 0.00 1.00 0.00 1.00 
2. คาแสตมป ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการซื้อจางคา

สาธารณูปโภค 
คร้ัง 0.00 1.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการคาสาธารณูปโภคอยาง
มีความคุณภาพ 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบันวิจัยและพัฒนาU หนวยงานรอง Uสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ช่ือโครงการ คาบํารุงเครือขายสมาชิกเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564    

     รหัสโครงการ U6416000007 
 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 15 ดานพลังทางสังคม 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดเขารวมเปนสมาชิกเครือขายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยไดทําบันทึกความเขาดานบริการวิชาการ ระหวาง เครือขายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย เม่ือวันท่ี1 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางมหาวิทยาลัยท่ี
เปนเครือขายบริการวิชาการ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายอํานาจ
มหาวิทยาลัย ไดตะหนักในหนาท่ีและความรับผิดชอบตอสังคมแ 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือเปนการพัฒนาสงเสริมใหการบริการวิชาการแกชุมชนและทองถ่ิน โดยอาศัยความรูตางๆ
อยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

2.เพ่ือใหเกิดการบูรณาการทรัพยากรมนุษยในระดับตางๆใหเชี่ยว ใหเชี่ยวชาญ ทันเหตุการณ
สอดรับกับสถานการณปจจุบันใหเกองคความรูใหม 
5. กลุมเปาหมาย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6. วิธีการดําเนินงาน 1.ประชุม 2.สัมมนา และอ่ืนๆ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U20,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. กิจกรรม คาบํารุงเครือขายสมาชิกเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 

คร้ัง 1 

   2. มีรวมมือกับเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย เครือขาย 1 
เชิงคุณภาพ    

เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย   

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           เปนสมาชิกเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษา 
     ผลกระทบ (Impact)  
           ไดรับการพัฒนาสงเสริมใหการบริการวิชาการแกชุมชนและทองถ่ิน โดยอาศัยความรูตางๆ
อยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           เกิดการบูรณาการทรัพยากรมนุษยในระดับตางๆใหเชี่ยว ใหเชี่ยวชาญ ทันเหตุการณสอดรับกับ
สถานการณปจจุบันใหเกองคความรูใหมอันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบตอไป 
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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) 

203110320121 1. คาบํารุงเครือขายสมาชิกเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 20,000 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ) 
*ดําเนินการภายในไตรมาส 1-4 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

รวม 20,000.00     

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. คาบํารุงเครือขายสมาชิกเครือขายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาบํารุงเครือขายสมาชิกเครือขาย
บริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบันวิจัยและพัฒนาU หนวยงานรอง Uสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ช่ือโครงการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ประจําป พ.ศ. 2563    

     รหัสโครงการ U6416000008 
 

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 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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 
 ปจจุบันท่ัวโลกตางอยูในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอม
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ เหลานี้ลวนสงผลตอการบริหารและพัฒนาประเทศดวยเชนกัน อาจจะเปน
สวนหนึ่งท่ีทําใหการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศเกิดความไมแนนอน และไมชัดเจน ขาด
ประสิทธิภาพ และไมสามารถเขาสูกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวไดชาลง ดังนั้นการเรียนรูและการพัฒนา
วิชาการใหเทาเทียมนานาประเทศ การคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหประเทศชาติ
พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพไดในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติข้ึน โดยมีความประสงคใหคณาจารย นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการ
และวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิจัย 
รวมท้ังแลกเปลี่ยนประสบการณดานการวิจัย มีการเรียนรูรวมกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานวิจัยในสาขา
ตาง ๆ โดยเปนการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก 
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุ
ศาสตร สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดเปนเจาภาพในการจัด
ประชุม โดยใชชื่องานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ประจําป พ.ศ. 2563 ซ่ึงจัดข้ึน
ระหวางวันท่ี 15-16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการกระตุนและสงเสริมใหคณาจารยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดตระหนัก
และเห็นถึงความสําคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ  

2. เพ่ือเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพรและแลกเปลี่ยนความกาวหนา
ทางวิชาการของอาจารย นักวิจัย นักศึกษา ผูเขารวมประชุมจากในประเทศ  

3. เพ่ือสรางเครือขายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาตางๆ  
4. เพ่ือตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือวารสารวิชาการ

ระดับชาติ  
5.เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเครือขาย

มหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปสูการใชประโยชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 คณาจารย นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ท้ังจากหนวยงานภายในวิทยาลัยและหนวยงาน
ภายนอกวิทยาลัย 
 
6. วิธีการดําเนินงาน 1.วางแผนดําเนินงาน 2.เตรียมการจัดประชุม 3.การบรรยายพิเศษ 4.การนําเสนอ
ผลงานวิจัยภาคบรรยาย 5.การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U120,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนคณาจารย นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ เขารวมงาน คน 150 

เชิงคุณภาพ    
   1. ผลงานวิจัยไดรับการประเมินคุณภาพ รอยละ 70 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           คณาจารย นักศึกษา นักวิจัย ไดเผยแพรผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความกาวหนาทางวิชาการ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดรับการตีพิมพเผยแพรในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           ผลงานวิจัยท่ีเผยแพรสามารถนําไปสูการใชประโยชนและพัฒนาทองถ่ิน 
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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) 

203107030121 1. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏ
กรุงเกา" ประจําป พ.ศ. 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : รายจายอ่ืน 
   รายละเอียด : ตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ 
120,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,000  บาท 

120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 120,000.00     

 
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. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเกา" ประจําป พ.ศ. 
2563 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเกา" 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยไดรับการประเมิน
คุณภาพ 

รอยละ 70.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบันวิจัยและพัฒนาU หนวยงานรอง Uสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ช่ือโครงการ เชิดชูเกียรตินักวิจัย    

     รหัสโครงการ U6416000011 
 

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 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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  
 
 
 
 
 

374



3. หลักการและเหตุผล 
 อาจารย นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา เปนบุคคลท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาประเทศ และสราง
ชื่อเสียงในดานงานวิจัยใหกับมหาวิทยาลัย ท้ังยังเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต จนสามารถพัฒนางานดานการวิจัยใหมีคุณภาพ และสามารถเผยแพร 
ผลงานวิจั ย ในระดับชาติและนานาชาติ ได  สถาบันวิจั ยและพัฒ นา มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เห็นคุณคาของบุคลากรดังกลาว จึงไดจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือประกาศเกียรติคุณและยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยท่ีมีผลงานดีเดนดานการวิจัย 

2. เพ่ือสรางขวัญกําลังใจแกนักวิจัย และกระตุนใหนักวิจัยผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ  
5. กลุมเปาหมาย 
 อาจารย นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมและพิธีมอบโลเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U40,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนประเภทรางวัลการเชิดชูเกียรติ ประเภท 3 
เชิงคุณภาพ    

   1. นักวิจัยไดรับรางวัลการเชิดชูเกียรติเพ่ิมข้ึน รอยละ 10 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 

เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           คณาจารย นักวิจัย ไดรับรางวัลการเชิดชูเกียรติ 
     ผลกระทบ (Impact)  
           คณาจารย นักวิจัย เกิดขวัญกําลังใจในการสรางผลงานตอไปและเปนแรงบันดาลใจใหกับ
นักวิจัยรุนใหม 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           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) 

203107040121 1. จัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.คาวัสดุ (โลรางวัลและเกียรติ
บัตร) 20,000 บาท 
                2.คาใชสอย (จัดทําปายเชิดชู/
ถายภาพ/หนังสือทําเนียบ) 20,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 

รวม 40,000.00     

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. จัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรตินักวิจัย คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีจํานวนนักวิจัยไดรับรางวัลเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา รอยละ 0.00 0.00 10.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบันวิจัยและพัฒนาU หนวยงานรอง Uสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ช่ือโครงการ การนําเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ (Thailand Research Expo)    
     รหัสโครงการ U6416000013 

 
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 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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. หลักการและเหตผุล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดินโดยผานความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ ใหดําเนินงานวิจัยในหลายเร่ือง และสํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติไดจัดงานเพื่อเปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน
หนวยมาจัดนิทรรศการ เพื่อเปนการเผยแพรองคความรู และเทคโนโลยีใหม สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงมีความ
จําเปนที่ตองนําผลงานวิจัย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเขารวมการนําเสนอผลงานวิจัยใน “มหกรรมงานวิจัย
แหงชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัล
เวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ  

2. เพื่อสงเสริมการใหความรวมมือดานการพัฒนานักวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณการทาํวจิัย
รวมกันในเครือขายมหาวิทยาลยั  

3.เพื่อประชาสัมพันธหนวยงานดานงานวจิัยตอหนวยงานภายนอก 
5. กลุมเปาหมาย 
 1.อาจารย นักศึกษา นักวิจัย รวมจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัย 

2.คณาจารย นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ผูประกอบการ และผูสนใจทั่วไป เขาชมนทิรรศการ 
6. วิธีการดําเนินงาน 1.วางแผนดําเนนิงาน 2.ประสานงานนักวิจัย/วช. 3.จัดเตรียมและนาํสงผลงานวิจัย 4.จัด
นิทรรศการนําเสนอผลงานวิจยัในมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2564 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563  ถึง วันที่ 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U150,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนคณาจารย นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ เขาชมนิทรรศการ คน 200 
เชิงคุณภาพ    

   1. ผลงานวิจัยไดรับความสนใจในการนําไปใชประโยชน รอยละ 60 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 

เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           ไดเผยแพรผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความกาวหนาทางวิชาการ 
     ผลกระทบ (Impact)  
           ไดประชาสัมพันธหนวยงานในดานการวิจัยตอหนวยงานภายนอก 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           ผลงานวิจัยที่เผยแพรสามารถนําไปสูการใชประโยชนและพัฒนาทองถ่ินได 
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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) 

203107050121 1. จัดนิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัยใน
มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2564 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

รายละเอียด :  
คาใชสอย 116,020 บาท 
1.คาเบี้ยเลี้ยง  
2.คาจางจัดทําปายและซุมนิทรรศการ  
3.คาเชาเหมารถ  
คาวัสดุ 33,980 บาท 
1.คาวัสดุ  
2.คาถายเอกสาร  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 

รวม 150,000.00     

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. จัดนิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 
2564 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดนิทรรศการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 

คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยไดรับความสนใจใน
การนําไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 60.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบันวิจัยและพัฒนาU หนวยงานรอง Uสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา    

     รหัสโครงการ U6416000014 
 

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 ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
 
 
 
 
 

380



3. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนหัวใจสําคัญตอการเปล่ียนแปลงองคกร  มนุษยจึงจําเปนท่ี
จะตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค ส่ิงใหม ๆ  การท่ีมนุษยไดทําส่ิงใหมจะ
เปนบอเกิดทําใหเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงตามไปดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการ
นําศักยภาพของแตละบุคคลมาใชไมวาจะเปนการนําเอาความรู ความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติราชการ 
กฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อใหการปฏิบัติงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคล  เกิดทัศนคติท่ีดีตอองคการ และการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเองและผูรวมงานสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานหน่ึงตามโครงสรางการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยโดยมีหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการและงานวิจัยตามพันธกิจ จึงให
ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังสองสายงานภายในหนวยงานใหสอดคลองกับพันธกิจ
และหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายและมาตรฐานกําหนดตําแหนง  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาไดเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ  
4. วัตถุประสงค 
 1.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับการพัฒนาการทํางานอยางตอเน่ือง  

2.เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล  
3.เพื่อใหบุคลากรมีพฤติกรรมการบริการท่ีดีสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการ 

5. กลุมเปาหมาย 
       1. บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1.บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาไดเขารับการอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพ ตามท่ีหนวยงานภายใน
และภายนอกจัดขึ้น 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U20,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับการพัฒนา คน 8 

เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการรวมโครงการ รอยละ 80 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามไตรมาส รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน 
     ผลกระทบ (Impact)  
           บุคลากรไดรับความรูนําไปปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           มหาวิทยาลัยเกิดการยอมรับมีช่ือเสียงและไดรับการยกยองจากประชาชนในทองถ่ิน 
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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) 

201101080121 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สถาบันวิจัยแลพัฒนา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1ต.ค.63-30ก.ย.64 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาลงทะเบียน 20,000 บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 2,500.00 5,000.00 10,000.00 2,500.00 

รวม 20,000.00     

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. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยแลพัฒนา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรสถาบันวจัิยและพัฒนาไดรับการพัฒนา คน 1.00 2.00 4.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการรวมโครงการ รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
       

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

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

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบันวิจัยและพัฒนาU หนวยงานรอง Uสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย    
     รหัสโครงการ U6416000015 

 
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 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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. หลักการและเหตผุล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีนโยบายที่จะจัดตั้งหนวยงานหนึ่งข้ึนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีบทบาท
และหนาที่ดานการออกใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของขอเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรภายในหนวยงานข้ึน 
สืบเนื่องจากปจจุบันบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตองยื่นขอเอกสารการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจาก
หนวยงานอ่ืน ทั้งนี้เพราะในมหาวิทยาลัยยังไมมีสวนงานที่สามารถออกเอกสารการรับรองดานจริยธรรมการ
วิจัยในคน ใหกับนักวิจัยที่ยื่นขอเสนอโครงการเองได ชวงระยะเวลา 2 - 3 ปที่ผานมาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเร่ิมใหความสําคัญและสงเสริมสนับสนุนใหนักวิจัยในมหาวิทยาลัยได
เรียนรูและปฏิบัติตามขอกําหนดดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โดยการใหเงื่อนไขตอนักวิจัยที่จะยื่นขอ
สนับสนุนโครงการวิจัยตองผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยกอน อีกทั้งยังใหบุคคลากรในหนวยงานของ
สถาบันเขารับการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยในคนในเชิงลึกเพื่อใหมีองคความรูและเตรียมความพรอมสําหรับ
การตั้งสวนงานดานจริยธรรมการวิจัยข้ึนใหไดภายในมหาวิทยาลัย แตอยางไรก็ตามปจจุบันสวนงานดังกลาวก็
ยังเกิดข้ึนไมได ดังนั้นเพื่อใหเกิดสวนงานที่จะสามารถออกใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนใหเกิดข้ึนไดอยาง
เปนรูปธรรม รวมทั้งเปนสวนงานที่มีมาตรฐานที่ผานการรับรองจาก ว.ช. สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
จึงจําเปนตองมีโครงการ การจัดตั้งหนวยตรวจสอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ข้ึน เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับนักวิจัยในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัย อีกทั้งยังเปนการสรางเครือขายความรวมมือ
ดานการวิจัยกับหนวยงานอ่ืน 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหสามารถออกใบรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษยได 

2.เพื่อเตรียมความพรอม ในการขอการรับรองมาตรฐาน จาก ว.ช. 
5. กลุมเปาหมาย 
 1.อาจารย นักวิจัย นักศึกษา บคุลากรทางการศึกษา จํานวน   30  คน 

2.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จาํนวน   30  คน 
6. วิธีการดําเนินงาน เตรียมความพรอม ในการขอการรับรองมาตรฐาน จาก ว.ช. ของหนวยจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษยมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563  ถึง วันที่ 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U90,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนกลุมเปาหมาย คน 30 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย รอยละ 60 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           คณาจารย นักวิจัย นักศกึษา สามารถยื่นขอรับบริการได 
     ผลกระทบ (Impact)  
           สามารถออกใบรับรองจรยิธรรมการวิจัยในมนุษยได 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           ผานการรับรองมาตรฐาน จาก ว.ช. 
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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) 

203107060121 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP" 
(1 ครั้ง) 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   รายละเอียด :    รายละเอียด : คาใชสอย 
        จัดอบรม (คาวิทยากร คาอาหารวาง/
เครื่องด่ืม คาอาหาร และคาจัดทําเอกสาร
ประกอบการอบรม)  = 12,750 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,750 บาท 

12,750.00 12,750.00 0.00 0.00 0.00 

203107060221 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเปนผูตรวจพิจารณาโครงการขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   รายละเอียด : รายละเอียด : คาใชสอย 
จัดอบรม (คาวิทยากร คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม 
คาอาหาร และคาจัดทําเอกสารประกอบการ
อบรม)  = 14,250 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,250 บาท 

14,250.00 14,250.00 0.00 0.00 0.00 

203107060321 3. อบรมจริยธรรมสําหรับบัณฑิตศึกษา "ความรูเบื้องตนและการ
ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย" 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   รายละเอียด : รายละเอียด : คาใชสอย 
จัดอบรม (คาวิทยากร คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม 
คาอาหาร และคาจัดทําเอกสารประกอบการ
อบรม) 2 ครั้งๆละ 13,500  = 27,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท 

27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 

203107060421 4. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเพ่ือ
พิจารณารับรองโครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   รายละเอียด : รายละเอียด : คาใชสอย 
คาเบี้ยประชุมกรรมการ = 24,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท 
 

24,000.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 9,600.00 

203107060521 5. การตรวจประเมินพิจารณาโครงการเพ่ือรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : รายละเอียด : คาตอบแทน 
คาตอบแทนประเมินโครงการ  = 12,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท 
 

12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 

รวม 90,000.00     
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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. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP" (1 ครั้ง) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดอบรม คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความกาวหนาของผลงาน รอยละ 60.00 0.00 0.00 0.00 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเปนผูตรวจพิจารณาโครงการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดอบรม คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความกาวหนาของผลงาน รอยละ 60.00 0.00 0.00 0.00 
3. อบรมจริยธรรมสําหรับบัณฑิตศึกษา "ความรูเบื้องตนและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดอบรม คร้ัง 0.00 2.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย รอยละ 0.00 60.00 0.00 0.00 

4. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเพ่ือพิจารณารับรองโครงการ ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : ดําเนินการจัดประชุม คร้ัง 1.00 1.00 1.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย รอยละ 60.00 60.00 60.00 60.00 
5. การตรวจประเมินพิจารณาโครงการเพ่ือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การตรวจประเมินพิจารณาโครงการ เร่ือง 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการผานประเมิน รอยละ 0.00 0.00 0.00 60.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบันวิจัยและพัฒนาU หนวยงานรอง Uสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ช่ือโครงการ บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา    

     รหัสโครงการ U6416000016 
 

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

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี 
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    
3. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคของการจัดตั้ง เพ่ือการสนับสนุน สงเสริม
การวิจัยของคณาจารย และการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษาวิจัย ใหไดองคความรูในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทุกดานรวมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินสนับสนุนการใหบริการวิชาการ 
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4. วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือใชในการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา           
2.  เพ่ือใชในการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามพันธกิจของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
3.  เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีประสทิธิภาพ 
4.  เพ่ือสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพึงพอพอใจตอระบบการบรหิารจดัการและการ

ใหบริการ 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
6. วิธีการดําเนินงาน  

1.จัดหาวัสดุสํานักงานตามวัตถุประสงค  
2.จายคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา    
3.สงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไปนําเสนอผลงาน 

ประชุมตามหนังสือเชิญจากหนวยงานตางๆ ตามพันธกิจ 
4.จัดประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U200,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวน คณาจารย เจาหนาที่ ที่เขารับบริการ คน 30 

เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ คน 85 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด คน 85 
เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร คน 85 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact)  
           เกิดความรวดเร็ว ทันสมยั และโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพึงพอใจสงผลกับภาพลกัษณท่ีดีขององคกร 
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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) 

203110330121 1. จัดซื้อวัสดุ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุสํานักงาน 56,340 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56340 บาท 

56,340.00 16,340.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 

203110330221 2. เขารวมประชุมอบรมสัมมนา ไปราชการ
ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาลงทะเบียน 30,000  บาท 
คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 20,000 บาท 
คาทางดวน   6,000  บาท 
คาที่พัก  20,000 บาท 
คาเชาเหมารถ 24,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  100,000 บาท 

100,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 

203110330321 3. งานประชุมสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1  ตุลาคม  2563 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 12,000 บาท 
คาใชสอย  21,660  บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33660 บาท 

33,660.00 10,415.00 6,415.00 6,415.00 10,415.00 

203110330422 4. คาสาธารณูปโภค 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัและพัฒนา 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค  
คาโทรศัพท 7000 
คาแสตมป 3000 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
10000 บาท 

10,000.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 1,500.00 

รวม 200,000.00     
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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. จัดซื้อวัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน คร้ัง 2.00 2.00 2.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ คร้ัง 80.00 80.00 80.00 80.00 
2. เขารวมประชุมอบรมสัมมนา ไปราชการของบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการเขารวมประชุมอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

คร้ัง 2.00 2.00 2.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรไดรับการพัฒนาจากการ
อบรม/สัมมนา/ประชุม/ศึกษาดูงานเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

3. งานประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งการจัดประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรไดรับความรู ความเขาใจ
จากการประชุมเพ่ิมข้ึน 

คร้ัง 80.00 80.00 80.00 80.00 

4. คาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เนินการจัดซื้อเบกิจายคาโทรศัพท คร้ัง 2.00 2.00 2.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบันวิจัยและพัฒนาU หนวยงานรอง Uสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ช่ือโครงการ Reinventing    

     รหัสโครงการ U6416000017 
 

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 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสรางของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีพันธกิจหลักคือพัฒนาทองถ่ินใหมี
ศักยภาพดวยการวิจัยและบริการวิชาการโดยใชกระบวนการมีสวนรวมขับเคลื่อนการวิจัยและบริการ
วิชาการใหมีคุณภาพ ตลอดจนใหความรวมมือ สนับสนุน และสงเสริมใหนักวิจัยเขารวมในกิจกรรมดาน
งานวิจัยและบริการวิชาการกับกลุมเครือขาย และหนวยงานตาง ๆสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ซ่ึงประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความ รวมมือทางวิชาการและวิจัย 
เพ่ือตองการสงเสริมความรวมมือ ในการทํางานรวมกัน การกําหนดกรอบในโครงการ ความรวมมือทาง
วิชาการ และวิจัยในสาขาครุศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาอ่ืนๆ ซ่ึงมีการดําเนินความ
รวมมือในรูปแบบการสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือการวิจัย การจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
รวมท้ังจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเปนเจาภาพรวม สําหรับในป พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดเปน
เจาภาพหลัก ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 11 วันท่ี 
15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนยประชุมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหคณาจารย นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา และ
สถาบันการศึกษาตางๆ รวมถึงหนวยงาน องคกรภายนอก ทองถ่ินและชุมชนไดรวมนําเสนอและ
เผยแพรผลงานวิจัยออกสูสาธารณะในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการ การจัดนิทรรศการ  

2.เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและงานสรางสรรคแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณท่ีไดจากการทําวิจัย ระหวางนักวิจัยและหนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชนและ
หนวยงานในชุมชนและทองถ่ิน 

 
5. กลุมเปาหมาย 
 1.คณาจารย นักวิจัย และนิสิต และนักศึกษา รวมนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยออกสู
สาธารณะในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการ การจัดนิทรรศการ  

2.บุคลากรเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา  
6. วิธีการดําเนินงาน  

1.สมทบสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 11 
2.เขารวมงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 11 
3.เขารวมการประชุมเครือขายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U177,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนคณาจารย นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ เขารวมงาน คน 200 

เชิงคุณภาพ    
   1. ผลงานวิจัยไดรับการประเมินคุณภาพ รอยละ 70 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           คณาจารย นักศึกษา นักวิจัย ไดเผยแพรผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความกาวหนาทางวิชาการ 
     ผลกระทบ (Impact)  
           ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดรับการตีพิมพเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           ผลงานวิจัยท่ีเผยแพรสามารถนําไปสูการใชประโยชนและพัฒนาทองถ่ิน 
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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) 

203107070121 1. สมทบสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 11 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาสมทบสนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติฯ = 100,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 
 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

203107070221 2. เขารวมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย (คาเบี้ยเลี้ยง คาเชา
เหมารถ และคาที่พัก) 39,680 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 39,680 บาท 

39,680.00 0.00 0.00 0.00 39,680.00 

203107070321 3. การประชุมเครือขายสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย (คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คา
เชาเหมารถ) 37,320 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 37,320 บาท 

37,320.00 12,440.00 12,440.00 12,440.00 0.00 

รวม 177,000.00     
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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. สมทบสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมทบการดําเนินการจัดประชุม
วิชาการฯ 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยไดรับการประเมิน
คุณภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 70.00 

2. เขารวมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ 

คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความกาวหนาของ
กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 60.00 

3. การประชุมเครือขายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุมศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เขารวมประชุม คร้ัง 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความกาวหนาของ
กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 60.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบันวิจัยและพัฒนาU หนวยงานรอง Uสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักวิจัย    

     รหัสโครงการ U6416000018 
 

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 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุงพัฒนาประเทศใหมี
การพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือ ยกระดับศักยภาพของประเทศ 
โดยจะมุงเนนการนําความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรม ทําใหเกิดสิ่งใหมท่ีมีมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจท้ังในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆ โดยมีการสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การ
ดัดแปลงและตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูความเปน อัจฉริยะโดยใชเทคโนโลยีข้ันสูงและการ
ผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทาง เทคโนโลยีเพ่ือใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ.
2560 - 2564) โดยมุงพัฒนานวัตกรรม องคความรู และงานวิจัยเพ่ือนําไปใชประโยชนและเปนฐานการ
พัฒนาประเทศ ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถ่ิน และเปน
ศูนยกลางในการพัฒนาการนํานวัตกรรมไปใชประโยชนแกสังคม ชุมชน ท้ังนี้กลไกในการขับเคลื่อนอยาง
หนึ่งคือ นักวิจัย ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจะดําเนินโครงการพัฒนานักวิจัย เพ่ือสรางนักวิจัย 
พัฒนาโครงการวิจัยเสนอของบประมาณได สงเสริมทักษะการเขียนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการใน
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และพัฒนาสงเสริมทักษะดานการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสรางนักวิจัย และพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหลงทุนท้ังภายในและภายนอก  

2.เพ่ือสงเสริมทักษะการเขียนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
3.พัฒนาสงเสริมทักษะดานการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

 
5. กลุมเปาหมาย 
 อาจารย นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา จํานวน   45  คน 
 
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการฝกอบรมเพ่ือถายทอดความรูจากวิทยากรและแบงกลุมฝกปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U457,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนกลุมเปาหมาย คน 45 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความกาวหนาของผลงาน รอยละ 60 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           คณาจารย นักวิจัย ไดรับการอบรมพัฒนา 
     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) 

203107080121 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน
และขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอ
สนับสนุนงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.คาตอบแทนวิทยากร  = 
43200 
2.คาใชสอย = 289800 
3.คาวัสดุ = 17000 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350,000.00 บาท 

350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 

203107080221 2. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน
ตํารา/หนังสือทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน  = 24000 
2.คาใชสอย = 22400 
3.คาวัสดุ = 3600 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000.00 บาท 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

203107080321 3. อบรมการพัฒนาสงเสริมทักษะดานการ
วิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน  = 28800 
2.คาใชสอย = 27360 
3.คาวัสดุ = 840 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 57,000.00 บาท 

57,000.00 0.00 0.00 28,500.00 28,500.00 

รวม 457,000.00     
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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. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงานและขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดอบรม คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความกาวหนาของผลงาน รอยละ 0.00 0.00 0.00 60.00 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนตํารา/หนังสือทาง
วิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดอบรม คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความกาวหนาของผลงาน รอยละ 0.00 0.00 0.00 60.00 
3. อบรมการพัฒนาสงเสริมทักษะดานการวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดอบรม คร้ัง 0.00 0.00 2.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความกาวหนาของผลงาน รอยละ 0.00 0.00 0.00 60.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

400


	001.ปก บ.กศ
	002.คำนำ
	003.สารบัญ
	1.บ.กศ.(ส่วนที่ 1) 2560 - สำเนา
	Binder1
	001 6411000008 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	002 6404000002 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  โรงเรียนสาธิตมัธยม
	003 6403000002 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนประถมสาธิต
	004 6402000001 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  โรงเรียนปฐมวัย
	005 6408000011 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
	006 6408000012 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
	007 6408000017 โครงการจัดทำวารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	008 6408000030 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
	009 6408000034 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	010 6408000036 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
	011 6408000040 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	012 6408000041 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	013 6408000044 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
	014 6401000002 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
	015 6406000004 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	016 6406000005 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	017 6406000006 ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	018 6406000007 ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	019 6406000008 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	020 6406000009 บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	021 6406000017 ปรับปรุงห้องประชุม 43014
	022 6407000001 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
	023 6407000003 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
	024 6407000004 บริหารจัดการคณะและสนับสนุนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ
	025 6407000005 โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ
	026 6407000012 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
	027 6407000015 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
	028 6411000010 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี
	029 6411000011 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ต่ำกว่า ป.ตรี)
	030 6411000013 โครงกาบริหารจัดการกองกลาง
	031 6411000014 การพัฒนาและสนับสนุนเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
	032 6411000016 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
	033 6411000017 โครงการบริหารจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย
	034 6411000019 การประชุมบุคลากรประจำภาคการศึกษา
	035 6411000027 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน กรณีมหาวิทยาลัยมอบหมาย
	036 6411000028 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
	037 6411000029 โครงการสนับสนุนการบริหารงานสื่อสารองค์กร
	038 6411000030 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์
	039 6411000031 สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	040 6421000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
	041 6412000002 โครงการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
	042 6412000003 งานบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา
	043 6412000004 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	044 6412000009 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานประจำหน่วยงานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ
	045 6412000010 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
	046 6412000012 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
	047 6412000013 ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	048 6412000014 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการถ่ายทอดแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
	049 6412000015 โครงการพัฒนาระบบบัญชี 3มิติ (เฟรส 2)
	050 6412000016 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
	051 6413000002 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ กองบริการการศึกษา
	052 6413000003 การบริหารจัดการศูนย์สหกิจศึกษา
	053 6413000004 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
	054 6413000006 โครงการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ
	055 6413000007 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา ภาคปกติ
	056 6414000001 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2564
	057 6414000002 บริหารจัดการหอพักนักศึกษา
	058 6414000003 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
	059 6414000004 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ งานหอพักนักศึกษา
	060 6414000005 สนับสนุนการพัฒนางานกิจการนักศึกษา
	061 6414000006 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
	062 6414000007 ส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
	063 6414000010 โครงการแนะแนวและให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
	064 6414000011 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	065 6414000012 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่นักศึกษในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
	066 6415000002 บริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบ บ.กศ.)
	067 6415000007 พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบ บ.กศ.)
	068 6415000008 โครงการวิทยวิชาการ
	069 6415000010 โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
	070 6419000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
	071 6404000001 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมัธยม
	072 6404000003 ครุภัณฑ์สำหรับการศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม  
	073 6403000003 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนประถมสาธิต
	074 6402000002 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
	075 6417000002 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
	076 6417000004 โครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
	077 6417000005 วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
	078 6417000007 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	079 6417000009 โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์)
	080 6416000001 โครงการจัดทำวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	081 6416000002 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	082 6416000007 ค่าบำรุงเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
	083 6416000008 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563
	084 6416000011 เชิดชูเกียรตินักวิจัย
	085 6416000013 การนำเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)
	086 6416000014 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
	087 6416000015 โครงการบริหารจัดการการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
	088 6416000016 บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
	089 6416000017 Reinventing
	090 6416000018 โครงการพัฒนานักวิจัย




